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ب  

  مقدمـة  
                  ǎـاهر لـدƲة مـن أبـرز المƺأن الل Ǐكيد علƋلعل من نافلة القول الت
لذلǁ تزداد   من أهم وسائل اǙتƮال والتواƮل بين الناÜ      ÜƩ فهي واحدة    البشرية

ا Ü فنسعǏ لǘلمام بهـا والتعـرف علـǏ          يحاجتنا لƽهم اللƺة التي نمارسها يوم     
فـر مـن اǙهتمـام      خƮائƮها وإمكاناتهاÜ ومن ƛمŇ حƲيƘ اللƺة بنـƮيƔ وا        

عشراƘ القرونÜ وƲهرƘ مدارƩ عديدة عبـر هـذǉ الƽتـراƘ           والدراسة منذ   
الزمنيةÜ ولكن الƛورة التي شهدها التƽكير اللƺوǐ المعاƮر كان علǏ يد العـالم          

      Ü الـذǐ أرسـFerdinand de Saussure   Ǐالسويسرǐ فردنان دǐ سوسـير 
 " Ƙوتضمن موضوعها دراسة اللـسان "اللسانيا ÜLangue     Ɣوهـو الجانـ

علǏ اعتبار أنǊ منƲومة من العǚماƘ والقواعدLangage        Üفي اللƺة    األساسي
     Ʒوهو كنز جماعي موجود في الدما  Ü      Üة اجتماعية مستقلة عن األفرادƽيƲذو و

دǐ سوسير ƹير  المتعلƾ باألفراد ويراParole   ǉالجانƔ الƛانوǐ هو الكǚم ف
Ǌجل دراستƌهتمام وتǙجدير با.  

اللسانياƘ المعاƮرة بناء نƲرية عامة للقواعد حيـƚ         ان من أهداف  وك  
      Üناءƛنسانية دون استǗا Ƙاƺف كل اللƮبو Ơـة مجموعـة مـن        تسمƺكون الل

  .القوانين يجمعها نƲام واحد
واستمر البحƚ في اللسانياƘ نحو التƋلƾ واǙزدهـار بƽـضل جهـود              

ـ مجموعة من كبار علماء اللƺة علـǏ سـبيل المƛـال Ǚ ا              بلومƽيلـد  :Ʈرلح
Bloomfield ورومان جاكبسون Roman Jakobson مـارتيني  و Ǌأندري 

André MartinetÜ  وتشومسكيChomsky...  Ƙاللـسانيا Ƙوشهد Üيرهمƹو
  Ǐجذريا في مسارها      ييدأعل Ǚهم تحو      Ưة بـبعƺلين باللƺال المشتƮة اتƮخا

 اǙتƮال إلـǏ    العلوم اǗنسانية كعلم اǙجتماƳ وعلم النƩƽ والƽلسƽةÜ فƋدǎ هذا        
Ʋهور فروƳ جديدة للسانياƘ مƛل اللسانياƘ اǙجتماعية واللـسانياƘ النƽـسية           

  .واللسانياƘ التداولية 



ج  

 كـرد فعـل علـǏ       مريكيـة فبرزƘ اللسانياƘ التداولية في الساحة األ       
اللسانياƘ الوƽƮيةÜ التي أقƘƮ من دراستها الجانƔ الحي فـي اللƺـة وهـو              

   .اǙستعمال المتمƛل في الكǚم
 هي نتاج تياراƘ لسانية وفلـسƽيةÜ ويعـود    Pragmatiqueفالتداولية   

              Ǐة عامـة وإلـƽƮة التحليليين بـƺة اللƽسǚأعمال ف Ǐهورها إلƲ ضل فيƽال
عندما ألقـǏ    بƽƮة خاƮةJohn AustinÜالƽيلسوف البريطاني جون أوستين

Ü "محاضراƘ وليام جـيمƩ   " ضمن برنامƝ   " هارفارد" محاضراتǊ في جامعة    
             Üةƺة اللƽي جديد في فلسƽفلس ƭاƮاخت ƩسيƋاألمر هو ت Əفي باد Ǌوكان هدف

           تـƮف واقعـة   فرأǎ أن وƲيƽة اللƺة Ǚ تنحـƮر فـي أن تنقـل خبـرا أو                
               Ǌما تحملـ ƾة أفعال تنجز أو تحقƺوإنما في الل Üالمتلقي Ǐل معلومة إلƮأو تو

ƺة يهدف دائمـا إلـǏ      من المعاني بمجرد النطƾ بهاÜ وǙحƲ أن الكǚم في الل         
التƛƋير في اǓخر وإلǏ تحقيƹ ƾاية معينةÜ وأنŇ المحادƛة التي تتم بين المرسـل              

   Ǌفوالمرسل إلي   ƛƋير والتƛƋيعبر عن شـيء فقـط         رتداوليتها هي الت Ǚ مǚوالك Ü
  . فالكǚم فعل Üوإنما يƽعل أيضا

           Üاستعمالنا لها Ʃأسا Ǐة علƺالل Ʃندر ƾـ   وبهذا المنط ǁ ونبعدها عن تل
  .البداياƘ التي عبرƘ عنها بلƺة رياضية Ʈارمة

     Üƚالتطبيقي في هذا البح Ɣالتداولية هي الجان Ƙأن تكون اللسانيا ƘرƛƉف
 عن كـل    ةÜ نائي ي إلǏ فهم ما يحيط ب     يائيا يوƮلن رحيƚ يكون تحليل اللƺة إج    

 واخترƘ األحاديƚ القدسية لتكـون منـاط هـذا          Ü تجريدǐتحليل ميتافيزيقي   
 من النƲرياƘ اللسانية الحديƛة في دراسة جانƔ من         ƘستƽدتداوليÜ فا ƾ ال التطبي

 ألن   من اǙهتمام في المكتبـة العربيـةÜ        الذǐ لم ينل حǊƲ    النƮوƭ المقدسة 
           Ƙمجال التربويا Ǐرة علƮمقت Ƙالقدسي كان ƚي بها الحديƲالتي ح Ƙالدراسا

ƘرشادياǗوا         ǊلتǙود ǉونحو Ǌفي إعراب ǐوƺالل Ǌأما جانب ÜوƲاƽأل   Ǌوتراكيبـ Ǌ
ونƲام جملǊ فƎنها لم تشƺل العلماء وربما يرجƴ سبƔ ذلǁ إلǏ تركيز اهتمامهم             
علǏ دراسة الحديƚ النبوǐ الشريف Ǘجǚء معنǏ النƭ القرƈنيÜ لما يتضمن           

  .من علوم فقهية وأحكام شرعية 



د  

لما يحملـǊ   " الذكر والدعاء   " فحƮرƘ بحƛي في باƔ منها فقطÜ وهو          
ي بعدها التبليƺي المتضمن لعناƮر التواƮل فـي أرقـǏ          من سماƘ التداول ف   

 Ǌتجليات.  
    ǚوإنما        أف Ɣية فحسƺدها التبليƮلتها ومقاǙي بمعرفة دƽر إليهـا   أكتƲن

            ǉير في المتلقي فترشدƛƋالت Ǐلية التي تهدف إلƮراضها التواƹمن ناحية أ  Ǐإلـ
ĆفعلĆǁأو تر .  

Ƴ هـو تميـز      التي دعتني إلǏ اختيار هـذا الموضـو        سوƹاƘومن الم   
اللسانياƘ التداولية عن ƹيرها من الدراساƘ بالبعد اǗجرائي والتطبيƾ العملي          
والتƛƋر والتƽاعل الحسي بين المتخاطبين لتحقيƾ الƽائـدة والنهـوƯ بـالƽكر            
  اǗنساني وتوجيهǊ إلǏ إرساء قواعد حضارية متينة Ǚ تزول بـزوال األفـراد             

Ǚنية  وƈ عةƽكرة  تنهارتكون مرتكزاتها منƽبمجرد سقوط ال.  
فƋدرجƘ هذǉ العينة من األحاديƚ القدسية في منƲور اللسانياƘ التداولية            

  :وحاولƘ تتبƴ تƽاعǚتها المختلƽةÜ محاولة أن أجيƔ عن اǗشكاƘǙ المطروحة
  Þ وكيف نشÞ ƘƋ ما طبيعة التداولية Þ وما أهدافها -
 Þ من هم منƲروها األوائل Þ وما موضوعها -
 في تراƛنا العربي العريÞ ƾهل لها جذور  -

-      ƭوƮمنكيف يمكن تحليل الن       ƚها في الحديƮائƮما خ Þ ورهاƲمن 
 Þ من األسئلة التي دفعتني        القدسي ǁير ذلƹو  Ǐالمذكرة    إل ǉأن أنجز هذ

  . منƲور اللسانياƘ التداولية مناألحاديƚ القدسية : الموسومة بـ
ـ               ن ليƮفقسمƘ العمل إلǏ مدخل وƛǚƛة فـƮولÝ فـƮل نƲـرÜǐ وف
  .نيتطبيقي

                ǐـوƺالل Ɣا مـوجزا اشـتمل الجانـƽأن أقدم تعري Ƙفي المدخل حاول
  .واƮǙطǚحي لكل من الحديƚ القدسي واللسانياƘ التداولية 

                Ǐعـن الجـذور األولـ ƚهو البح Ǌل األول فكان الهدف منƮƽأما ال
  بيـرƩ : للتداولية في الƽكر الƽلسƽيÜ واستجǚء معانيها عند منƲريها األوائـل         

PeirceƩوجيمJames      م الكشف عن معانيƛ Ü "   التداولية ƠطلƮم "  Ƴشا ǐالذ



ه  

في الدراساƘ المختلƽةÝ فلسƽية ولسانية وأسلوبية ومعرفيـة وبƹǚيـة ونقديـة            
    PragmatiqueبوǊƽƮ ترجمة للمƮطلƠ األجنبي 

       ǚقضية تحديد التداولية بكونها حق ǎتـشارلز       وتعز Ǐة إلـƺلدراسة الل 
ƩموريCharles Moris اهتمام Ǌكان ل ǐـة   الذƛǚƛ وية منƺبعلم الرموز الل

جوانÝƔ الجانƔ النحوǐ والجانƔ الدǙلي والجانـƔ التـداولي إǙ أن التقـدم             
 Searle وسـيرل  Austinأوسـتين : الحاسم لهذا المنهƝ يعود إلǏ فǚسƽة اللƺة      

ƩرايƹوGrice          الت Ƙياƽي  الذين اقتربوا من تحديد مجالها في جعلها دراسة للكي
تجعل الخطاƔ ناجحاÜ وتوفر الشروط الǚزمة ǙستمرارÜǉ باǙستناد إلǏ العديد          

 Ǘمن اƘـال        شاراŇعƽر الƮل العنƛوتحديدها ألنها تم       ǉـسيرƽلت Ɣفـي الخطـا
   Ǘكا ÜǊلƮام تواƲواكتشاف نƘجتماعية     شاراǙية والزمانية والمكانية واƮالشخ 

 أفعال الكǚمÜ وما تتƽرƳ     والنƮيةÜ واǙفتراƯ المسبƾ واǙستلزام الحوارǐ و     
كـرƘ قـضية     تسهم في تƽعيل عملية التواƮـلÜ وذ       عنها من عناƮر ƛانوية   

            Ơمǚم Ưبع Ǐإل Ƙكما أشر Üالمتلقين Ƴفي إقنا ǉة ودورƺالبال Ǌالحجاج ألهميت
  .التداولية في التراƚ العربي 

أما في الƮƽل الƛاني فقمƘ بدراسة األحاديƚ القدسية دراسـة تحليليـة              
 الخمسة للƽعـل الكǚمـيÝ تقريريـاSearle        Ƙ ة وفƾ تƮنيƽاƘ سيرل   تداولي

   ÜƘوأمريا Ƙناف      وووعدياƮأربعة أ ƚاألحادي Ƙوتضمن ÜƘوبوحيا Ƙإيقاعيا
Ü  يقوم علǏ منهƝ واضƠ محدد المعالم      –حسƔ رأǐ سيرل  –ألن هذا التƮنيف    

  .وقد توƮل إليǊ بعد خبرة وتجربة استƺرقƘ سنواƘ من العمل 
في األحاديƚ القدسية قد خǚ من Ʈنف       " كر والدعاء   ذال" وǙحƘƲ أن     

  .اǗيقاعياƘ لطبيعة مادتǊ النƮية 
             ƚفي األحاديـ ǐنجازǗعل اƽلدراسة ال ǊتƮƮفقد خ ƚالƛل الƮƽأما ال

يجسد الجانƔ اǗجرائي في كل      ألنÜ   ǊالقدسيةÜ باعتبارǉ أساƩ النƲرية التداولية    
      Ǘاستخراج كل ا Ǐإل Ƙم عمدƛ ÜƚحديƘال شارا        Ƙوبينـ Üعـلƽتي تدعم قوة ال

  .ƹرضها 
وفƾ المنهƝ التداولي الذǐ أضاء لي بعƯ المسالǁ         وسار هذا التحليل      
Ƙي العملـي أن           هفأتل كنƮودفعني حر Üاياها وسبر مكنوناتهاƽللكشف عن خ 



و  

 الوسائل المحققة لـذلÜǁ     أن يكون الكǚم عمليا ونافعاÜ وما     أعرف كيف يمكن    
فلم أجد ما يƺنينـي إلـǏ أن         ÜعƯ المكتباƘ فبدأƘ أقلƔ بƮرǐ في رفوف ب     

  Ƙالمشرف    –اهتدي ǐوفضل أستاذ Ÿضل اƽأن أكـون        –ب Ǐعس ƚهذا البح Ǐإل 
  . البداية وǙ أزعم ƹير ذلǁقد أمسكƘ بطرف 

أما مƮادر البحƚ ومراجعǊ فقد لجƘƋ إلǏ المƮدر األساسـي وهـو              
   ƚا      " مدونة البح Ƙعبد القادر عرفا ƣللشي Üالقدسية ƚلعـشا حـسونة   األحادي" 

 Ɣتحليل با Ƙالذكر والدعاء " واعتمد ".  
كالكتـاÜ   Ɣ منها مراجƴ عربية تراƛيـةÜ     أما بقية المراجƴ فهي متنوعة      

البيان والتبين للجاحÜƲ وكتاƔ الƮناعتين ألبي هـǚل العـسكرÜǐ          لسيبويǊ و   
كنقـد المـذاهƔ المعاƮـرة      : ومƽتاƟ العلوم للسكاكيÜ ومراجƴ عربية حديƛة     

ومنهƝ البحƚ اللƺوǐ لمحمود سـليمان يـاقوÜ Ƙ وƈفـاƮ            ƾطǗÜǏƽبراهيم م 
 لمحمود أحمد نحلةÜ وبƹǚة الخطاƔ وعلـم   في البحƚ اللƺوǐ المعاƮر جديدة

  Üفضل ƟǚƮل ƭفـي         الن Ɲوتجديد المنه Üائف التداولية ألحمد المتوكلƲوالو
  ...تقويم التراƚ لطǊ عبد الرحمن

انسواز أرمينكوÜ والتداولية اليوم ومراجƴ مترجمة كالمقاربة التداولية لƽر  
ـ      : لـ جان سيرفونيÜ ومدخل إلƈ:     Ǐن روبول و جاǁ موشǚرÜ والملƽوƲية ل

 ƫǙلي دǚالتداولية للجي Ƙاللسانيا.  
            Ƙǚوالمجـ Üاألجنبية فرنسية وإنجليزيـة ƴالمراج Ưبع Ǐضافة إلǗبا

ƘنترنيǙعبر ا ƴالعربية ومواق ƘداراƮǗا Ưوبع Ƙوالدوريا.  
  :من بعƯ الرسائل الجامعية التي سبقƘ بحƛي دƽ Ƙاستكما   
ـ   : أوǙها األحاديƚ النبوية في ضـوء اللـسانياƘ       : رسالة ماجستير موسومة ب

 Üمن جامعة عنابة لـ–ية أنموذجا واألربعون النو-التداولية  : ǐراضية بوبكر  
ـ     : وƛانيها األفعال المتضمنة فـي    : أطروحة دكتوراǉ في اللسانياƘ موسومة ب

ـ            ا مـسعود  : لقول بين الƽكر المعاƮر والتراƚ العربـيÜ جامعـة باتنـة لـ
ǐحراوƮ.  

  Ǚو ÜǊمسيرت Ưتعتر ƘعوباƮ من ƚبح ǐأبرزهـا نـدرة   من يخلو أ 
وضـوƳ وانعـدام    المراجƴ المتخƮƮة في اللسانياƘ التداولية ربما لحداƛة الم       



ز  

أن يƽـي  ني لم أدخر جهدا من أجل توفير ما يمكـن      Ü إǙ أن  الدراساƘ التطبيقية 
Ɣالمطلو Ưرƺبال.  

 »  ƾدƮف ما قم     الوƮو ǐهاني الذƽƮعماد األƘ  ǚقائ Ǌب ... :    Ǚ Ǌأن Ƙإني رأي
       Ǚإ Ǌإنسان كتابا في يوم Ɣو  يكت  ǉدƹ ولـو       : قال في Üير هذا لكان أفضلƹ لو

              ƭء الـنقǚاستي Ǐوهو دليل عل Üم العبرƲوهذا من أع Üهذا لكان أجمل ǁتر
        )1( »...علǏ جملة البشر 

وأقرŇ أن عملي هذا لم يستوف كل أƮول النƲرية التداولية لما لها مـن                
من األفكار واǙتجاهاÜƘ ولكل عمل نقÜƭ ومازال الموضوƹ Ƴنيا          زخم كبير 

  .بالبحƚ وأهيƔ بكل من يوجهني إلǏ موطن الزلل
  Ǚـ             و ل يسعني في ختام هذا القول إǙ أن أرفƴ تقديرǐ واحترامي إلǏ ك

 وكل امتناني و شكرǐ ألستاذǐ المـشرف        وا في نجاحيÜ  أساتذتي الذين أسهم  
  .مسيرة بحƛي بƎرشاداتǊ وتوجيهاتǊ بشير إبريرÜ الذǐ دعم : الدكتور
وأحسƔ عملي هذا في ميزان حسناƘ كل مـن مـد لـي يـد العـون                   

  .والمساعدة
  Ɣأني Ǌوإلي Ƙتوكل Ǌعلي Ÿبا Ǚوما توفيقي إ.  
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  üمدخـ:  
  Ƙمية أحكامها   أخذǚسǗالشريعة ا   ǐالـذ Ɣفهو الكتا Üن الكريمƈمن القر

            Ƙوتـضمن التـشريعا Üل بحيـاتهمƮوقد حدد كل ما يتـ Üالمسلمون Ǌيدين ب
 ما ينƴƽ الناƩ في معاشهم ومعـادهمÜ        واألحكام وبين الحقوƾ والواجباƘ وكل    

   Ǐوتعال ǁتبار Ÿحكمة ا Ƙوقض Üم مجملةǚسǗا Ɣاألحكام في كتا ǉهذ Ƙوورد
             Ɵبالشر Ʃأمام النا Ǌلتبسط Ưياƽال ƴخذ من هذا النبƋة فتƽتي السنة الشريƋأن ت

 طوال حياتـƮ –    ǊلǏ اŸ عليǊ وسلم      –والتƮƽيل والتيسيرÜ فانبرǎ الرسول     
  ƽواردة          الكريمة في ت Ǚشاردة و ǁفلم يتر Üالذكر الحكيم Ƙياƈ ذكر لها   سير Ǚإ

Ǐوبين لها معن Üحكما.  
  ŷ ŁوŁمŁا يŽƼنطŁع Łاله ǅŁوłǉ ǅإ ǌŁوŬإال Łو Ņحيłي ŁوحǍ Ŷ)1(    
   ǁش Ǚأمـا            في و Üن الكريمƈاألحكام هو القر ƴدر األول لجميƮأن الم 

    من فعل أو قـول      – ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم      –المƮدر الƛاني فهو سنة الرسول      
التي هـي   ومن لطائف السنة النبوية أن تجاورها األحاديƚ القدسية           .أو تقرير 

  Ƙفتناول Üيƛالذكر والدعاء      مناط بح Ɣمن منها با     Üالتداوليـة Ƙور اللسانياƲمن 
از برإ البعد التداولي الذǐ يميزهاÜوقبل الخوƯ في التحليل والدراسة و         ةمتوسم

 ƘيƋها ارتƮائƮو    ستجأ أن   خ ƭهومها العام والخاƽبينها وبين    ألي م ƾرƽبين ال
  .ذكر أهم مƮنƽاتهاأالقرƈن الكريم و الحديƚ النبوǐ الشريف ƛم 

  Þ القدسي ƚفما الحدي  
  :ضد القديمÜ والحديƚ هو الجديد والخبر وجاء في لسان العرƔ: الحديƚ لƺة

łحłدŽƚ :łحłدŽƚćأ ņمر :łوŽقłƴ.  
łالحĉدſƚي :ŽالخłبŃال   ر Ǐتي علƋي    ćأ ƴوالجم Üيرƛقليل والكłحĉادŻƚي Žت Üƅقĉطņƴي ćوأ Žقĉاطņƴوهو  ي 

   Ʃير قياƹ Ǐشاذ عل. łدر حƮومłدŽƚ   Ůإنما هو الت ńحĉدſƚـ    ي łمـا الحƋف Üĉدſƚي   Ʃفلـي 
   Ǐتعال Ǌدر و قولƮبم: ŷ ŁوĆƈŉم Łا بنعم Łة رņبŁƿ Żƺ Łحņثد Ŷ)2(Ü   ǐب أ     ÜǊبـ Ƙما أرسل Ƹل

łوحŎدƅƚوهي من أجل ال ÜŸا ǁنعم بالنبوة التي أتا.   
   łأما الحĉدſƚي   Ŏالمحد ƟǚطƮفي اĉƛ       النبي Ǐفهو ما أضيف إل Üين–   ǏـلƮ 

    .ةيŊقĉلƅة أو خŽيŊقĉلſ من قول أو فعل أو تقرير أو ƽƮة خſ–اŸ عليǊ وسلم 
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  ſأما قŃدĉسņيƔفي لسان العر Ƙفورد :  
ŽقłدłƩ :ŮالتƅقĉدŃƩي :   Ÿا Ǌعز وجل    –تنزي –   Ɣوفي التهذي Ü  : ـ ſالقŃا   د Ǌتنزيـ Ʃ Ÿ

  Ńوهو الم ǏتعالŽقŎدŃƩ ſالق ŃدŃƩو Ńالم ŽقŊدŃƩ ويقال Ü :ŽالقŋدŃƩو Žف ŋعąـ   ول ſمن الق ńدĉƩ   وهـو Ü
  .الطهارة

ſالقŋدŃƩو:      ſوف ƭوالنقائ Ɣعن العيو ǉهو الطاهر المنزŋعąبالـضم مـن أبنيـة       ول 
  .المبالƺة وقد تƽتƠ القاف وليƩ بكƛير

ſالق ƟوروŃدĉƩ: م–جبريلǚالس Ǌ1(- علي(.  
  .ƚ القدسي يقال لǊ الحديƚ اǗلهيÜ ويقال أيضا الحديƚ الربانيوالحدي  

 عن ربǊ تبارǁ وتعالǏ علƮ –      ǏلǏ اŸ عليǊ وسلم      –وهو كل ما رواǉ النبي      "
            ǐالنبـو ƚالحدي Ǌوأسلوب ǊمƲفي ن Ǌولكن ǉوإعجاز ǊمƲني ونƈالقر ƾير النسƹ

Ǌ2("أشب(.   
 هو الحاكي لـƮ –     ǊلǏ اŸ عليǊ وسلم    –أما كونǊ حديƛا فǖن الرسول        

عن اŸ تعالǏ لذلǁ يعد في جملة السنة النبويةÜ ولƮ ǊيƸ متعددة يعرف بهـا               
  :أشهرها

- Ÿوسلم – قال رسول ا Ǌعلي Ÿا ǏلƮ –Ǌعن رب Ǌفيما يروي ....  
  .... قال اƮ –ŸلǏ اŸ عليǊ وسلم –قال النبي  -
-Ÿأو يقول ا ...  
  ... أو قال ربكم-
  ... أو يقول ربكم-
- Ÿا Ǐأو أوح...  

Ɣ سبحانǊ وتعـالǏ عـن       القول للرŇ  تسندوما أشبǊ ذلǁ من الƮيƸ التي         
    )Ʈ .)3ريحا إليǊإسنادا – أو ما يƌدǐ معناǉ –طريƾ إسناد القول 

  :ǈـمưان    
         Üةƽاتها المختلƽنƮوم Üالسنة Ƙفي مدونا Ƙبƛالقدسي م ƚوقد قـام   الحدي

  . لǊ في كتƔ مستقلةبعƯ العلماء بجمƴ طرف منها كل بحسƔ ما تيسر
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  ǈطريقة نقل:  
 منـÜ Ǌو  النبويـة  األحاديƚ   كبعƯهو منقول في جملتǊ بطريƾ اǓحاد         

متواتر إǙ أنǊ قليل بالنسبة إلƹ ǏيرÜǉ ولذا فƎنǊ يطرأ عليǊ ما يطرأ عليها من               ال
ƴحة وحسن وضعف ووضƮ.  

     )1(. وǗقبال العامة عليǊ كان مجاǙ Ǚختǚف الوضاعين
  ǈموضوعـ:  
ن المتتبƴ لǖحاديƚ القدسيةÜ والمتمعن في معانيها يǚحƲ بشكل واضƠ          إ  
 Ǚ أنها            Ǐتي علƋوإنما ت ÜيلƮƽقهية أو التشريعية بالتƽاألحكام ال Ǐأبدا إل ƾتتطر 

ذكرها عرضاÜ ومعƲم األمور التي تعالجها ترتكز علǏ التربية اǗيمانية وتقويم 
Ʈي والمنكراÜƘ والـدعوة إلـǏ      النƩƽ اǗنسانية وتزكيتها وتحذيرها من المعا     

           Ɣيـƹوالتر ǉرضا Ɣوطل Ÿا Ɣبح ƾوالتعل Üƾǚضيلة ومكارم األخƽالخير وال
      Üمن النار Ɣوالترهي Üفي الجنة      Üوتربية وتعليم Ʋوإرشاد ووع Ǌتوجي Ưرƺوال

حيƚ تشعر وأنƘ أمام الحديƚ القدسي بكǚم يشƴ بالƽيƯ الروحيÜ مما يجعل            
را في النÜƩƽ وتـƛƋيرا عƲيمـا فـي         تعدادا ƈس وقعا مميزا في السمƴ واس    لǊ م 

Ʃ2(.العواطف والمشاعر واألحاسي(  
  

  ƹالشري ǎالكريم والحديث النبو ǅƆالحديث القدسي والقر ǅبي Ƽالفر:  
                Ǐتعـال Ÿمـن ا ǉومعنـا ǊƲƽالقدسي هل ل ƚاختلف العلماء في الحدي     

  .Ÿ ومعناǉ بوحي من ا– ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم –أو لǊƲƽ من النبي 
ناǉ مـن اŸ تعـالÜǏ وأنـǊ        فذهƔ كƛير من أهل العلم إلǏ أن لǊƲƽ ومع          
 بطريقة من طرƾ الـوحي ƹيـر        – ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم      - بǊ إلǏ النبي   أوحي

 Üأو حال المنامإالجلي Ƴما بمكالمة أو إلهام أو قذف في الرو.  
  
 ǉعدة وجو Ǐبينهم عل ƾرƽهذا يكون ال Ǐوعل:  

- Ňن الكريم يتم   إنƈالقر      Ǌمن أوج ǉعجازƎمعجزة    يز عن البقية ب Ǌكون Üيرةƛك 
Ü الدهرÜ محƽوƲة من التƺيير والتبديلÜ يحـرم مـسǊ لمحـدƚ          باقية علǏ مر    
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 كل حرف منǊ بعشر حسناÜƘ وتسمية الجملة منـƈ Ǌيـة            نÜ وأ  بتǚوتǊ دومتعب
 بطريـƾ التـواتر     – ƮلǏ اŸ عليǊ وسـلم       –وسورةÜ منقول إلينا عن النبي      

  .ز قراءتǊ إǙ بلǊƲƽ المتواترالقطعيÜ وǙ تجو
-             Ÿودستور الهداية في دين ا Üومادة الخير Üƾل الحƮن الكريم هو أƈالقر 

عز وجلÜ أرسǏ اŸ فيǊ دعائم الحƾ ومعـاني التوحيـد وأƮـول اǗيمـان               
 .وفرائƯ العباداƘ وقواعد الشريعة وأنواƳ الحǚل والحرام وعموم أمور الدين

 –شرƳ إǙ علǏ الوحي المنزل علǏ الرسـول          إن القرƈن Ǚ يطلƾ في ال      -
  .  المسطور في المƮاحف-ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم 

-             ǚف Üير الجليƹ بطريقة الوحي Ÿبها من ا Ǐالقدسية موح ƚأما األحادي 
وǙ وز مسها لمحـدƚ وروايتهـا بـالمعنÜǏ         يƛبƘ لها شيء مما سبÜƾ فيج     

عطـǏ قارئهـا بكـل      تجزǐ في الǚƮة بل تبطلهاÜ وǙ تسمǏ قرƈناÜ وǙ ي         
 –قـال رسـول اŸ      : "حرف عشراÜ وǙ تضاف إلǏ اŸ تعالǏ فيقال فيها        

ولم تـƘƋ األحاديـƚ     ... فيما يروǎ عن ربǊ تعالƮ–     ǏلǏ اŸ عليǊ وسلم     
           ƾǚوإنما هي دستور األخـ Üيل األحكامƮƽفي ت Ǚو Üƴالقدسية لبيان الشرائ

 اŸ  توجيǊ إلǏ مرضـاة   ةÜ ومادة الحƚ وال   والƽضائل وأساƩ التقويم والتربي   
Ǐوتعال ǁتبار.  

والحديƚ النبوǐ أيضا جزء من الوحي اǗلهيÜ أوحǏ اŸ بǊ إلǏ محمد              
 ƮـلǏ اŸ    – ولكن بمعناǉ دون لÜǊƲƽ تاركا للنبـي         – ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم      –

 أن يعبر عن المعنǏ الموحǏ بǊ إليǊ بعبارة نƽسǊ التي هـي فـي               –عليǊ وسلم   
  )1(.سمǏ وأجل درجاƘ الكǚم الذǐ يستطيعǊ البشربƹǚتها وحسن بيانها أ

    
عليـǊ  -لǊ   حمŇ اوكون الحديƚ النبوǐ جزءا من الوحي اǗلهيÜ فǖن م        

 من تƮƽيƘǚ في العقائد والعباداƘ وأحكـام الـشرائƴ والمعـامÜƘǚ            -السǚم
وقواعد في اǓداƔ واألخƾǚ وأخبار عن الجنة والنار والƛواƔ والعقاÜƔ وƹير           

   –  ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم– Ǚ يƋتǏ من ذاƘ النبي  Ü اŸ عز وجلذلǁ من دين
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          Ǐتعال Ÿقول ا ƾدƮ بل ÜǊعز وجل    –دون إذن من رب –  Ǌعن رسول :ŵ Łو Łا م
ŁيƃنĈطŽƼŁع ĈĈǅŁاله ŁوĈإ ǌŃǅłǉ ŁوĈإ ĆŬالŁو ŃحŅيłي ŁوحǍ Ŷ)1(.        

       Ÿرسول ا ƾدƮوسلم      –و Ǌعلي Ÿا ǏلƮ –  إني أوت  : "  فيما قال Ǚأ Ƙي
 Ǌمع Ǌلƛوم Ɣ2( "الكتا(.  

 – ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم –أما كون ألƽاƲ الحديƚ النبوǐ من عبارة النبي       
                Ǌƛولم يقل في حدي Üعز وجل Ÿا Ǐلم يرفعها إل ǊنƎمن الوحي ف Ƙليس ÜǊسƽن "

 Ǐتعال Ÿ3( "قال ا(.  
            Ơوتوضـي ÜǊيل إجمالƮƽوت Üن الكريمƈسير للقرƽهو ت ǐالنبو ƚوالحدي
القرƈن بمنزلة الشرƟ والتƮƽيل والبيان كما قـال         من   بيان حدودǉ فهو  مرادǉ و 

 Ǐوتعال ǁتبار:ŷ ŁوĆƈƃنŁزŻلن Żا إلŃيŁƿ ƁƤال ƃكŁر Ĉل ŽتŁبņيŁǅ Ɓلل ŬنĈƧا Łـ  م ـ  Ćüزōا نŽـ Żإل ŃيĈهŃم Łو ŻلŁعŬـ ل łهŃم 
ŁيŻتŻفŬكłرŁǅوŶ)4(  

  ǐالنبو ƚالقدسي والحدي ƚن والحديƈبين القر ƾرƽوبهذا بينا ال.  
  :ƺ Ɩي الحديث القدسيǉƈم المصنفا

  :عني العلماء بجمƴ األحاديƚ القدسية في مƮنƽاƘ خاƮة أهمها  
 بن العربي كتاƔ مشكاة     ي الدين مح:  في القرن السادƩ للهجرةÜ ألف     -

ƚمن األخبار في مئة حدي Ÿعن ا ǐاألنوار فيما رو.  
     الشيƣ عبد الƺني النابلسيƛ Üم الشيƣ مǚ علي القارǐ المتوفǏ سـنة            -

ألحاديـÜ  ƚ نقل الزركشي أنǊ ألف أربعين حديƛا مخطوطة فـي ا          )هـ1014 (
  .تحافاƘ السنية باألحاديƚ القدسيةكتاƔ اǗ: القدسية وأهمها

تحافاƘ السنية باألحاديƚ القدسية للـشيƣ عبـد الـرƌوف          Ɣ اǗ  كتا -
وعدد أحاديǊƛ مائتان واƛنان وسبعون حـديƛا       ) هـ1025(المناوǐ المتوفǏ في    

  .ة علǏ الحروفمرتب) 272(
-           Ʃبـالمجل ƚن والحديƈلجنة القر Ǌأعدت ǐالقدسية الذ ƚاألحادي Ɣكتا 

 ƚأربعمائة حدي Ǐعل ǐمية يحتوǚسǗون اƌللش Ǐ400(األعل.(  
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  ǘحاطصالƸة و: اللسانياƖ التداولية
وفي .نłسłفهو مشتƾ من الƽعل لŽ    " اللسانياƘ  " إذا أخذنا المƮطلƠ األول     

Ɣلسان العر:  
ćłلسłال: نĊĉلłسŃحينئـذ                :ان ƚنـƌبها عـن الكلمـة في Ǐو قد يكن Ü مǚجارحة الك      . 

 ǐهنا الرسالة و المقالة: قال ابن بر.  
  .نņسŃلÜƅ وأćةŻنŽسĉلƅواللسان المقول يذكر ويƌنÜƚ والجمƴ أǉ :ćابن سيد

              Ǐتعـال Ÿقـال ا ÜǊن يتكلم بلسان قومǚيقال ف ÜƘƛة أنƺباللسان الل Ƙوإن أرد:    
ŷłو łا مćأńرłسƅلŽنĉا مńنłر Ńسĉĉĉولĉإ ŮǙĉب ĉلłسĉانŽق ńوĉمĉǊ Ŷ)1(Ǌة قومƺبل ǐأ.  
ĊĉاللłسŃنǚم بكسر ال :ƃة و اللƺاللłسŃالرسالة: ان...  

  )2(. إذا كان ذا بيان وفƮاحةنĉسĉن اللƃبيŇ نņسĉرجل لŽ: ويقال
  .واللسانياƘ في عرف اƮǙطƟǚ هي الدراسة العلمية للƺة

   " Ɣمونان جورج وحس George Mounin ن أول استعمال لكلمةƎف  

  "  Ƙلسانياlinguistique     علم اسـتقرائي    ....1833 كان في سنة Ƙواللسانيا
  Üختيـار         ...موضوعي تجريبي ومنهجيǚويـة القابلـة لƺالل ƾبالحقـائ Ǐويعن

Üابتةƛال Ə3( .."وبالمباد(  
       Ɣتستقط Ƙومازال Ƙاللسانيا Ƙـويين     وكانƺاهتمام الدارسين عامة والل

أن موضوƳ اللسانياƘ الƮحيƠ و الوحيد هو اللƺة        " دǐ سوسير   Ü ويذكر اƮةخ
    " اللـسانياƘ   "  تمام حسان أن موضـوÜ        Ƴ ويرǎ  )4("في ذاتها ومن أجل ذاتها      

األولÜǏ وبƮريا    هو اللƺة باعتبارها نƲاما للتواƮل اǗنساني سمعيا بالدرجة        «
  )5(.»ة في نطاƾ هذǉ الدراسة بالدرجة الƛانيةÜ ومن هنا تتعدد المجاƘǙ الداخل

وقد تنوعƘ الدراساƘ في اللسانياƘ وتـشعبƘ فروعهـاÜ وǙ يمكـن              
لنحƮل بذلǁ علǏ اللسانياƘ    " اللسانياƘ  " التƽريƾ بينها إǙ بƎضافة ƽƮة لكلمة       

                                                 
 .04ية  سورة إبراهيم، اآل- 1
 .496 ص 05 لسان العرب، المجلد - 2
 .238 ص 2000 تمام حسان، األصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، عالم الكتب القاهرة، - 3

 آان االتفاق بين 1978 ديسمبر19 و13أنه في الندوة التي عقدت في تونس فبما بين " لسانيات " ذآر تمام حسان في آلمة= 
 ..ن المشتغلين بالدراسات اللغوية على تسمية علم اللغة باسم اللسانياتالحاضرين م

 122،ص2002 1 أحمد مومن ، اللسانيات النشأة و التطور ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،ط- 4
 .237 ينظر المرجع السابق ص - 5
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 واللسانياƘ النƽـسية واللـسانياƘ التداوليـة        اǙجتماعيةاللسانياƘ   و .التطبيقية
  ...وهكذا

  ةÞفما هي التداولي
  : نجدǉ في لسان العرƔلćوłرها دłجذ  

łدłوćل :ŋالدŽولſة Ŋوالد ńوŽلſةŃالعÜłقبſة      ŋسواء وقيل الد Ɣفي المال والحر Žولſفـي    ة Üبالضم 
 Ŋالمال والدńوŽلſوقيل    ة ÜƔفي الحر Ơتƽتحـان    : هما سواء فيهما  :  بالƽيـضمان وي

ŊالدńوŽل     ſأن ت Ɣفي الحر Ơتƽة بالłدćال ǎاأل   إحد Ǐئتين علƽلنـا      ال Ƙيقال كان Üǎخر
Ŋعليهم الدńوŽلſةŊالد ƴوالجم ÜńوĈلŋوالد ÜŽولſبالضم في المالة .  

ŊوالدńوŽلſالشيء اسم : ةłي ǐالذŽتłدłاوĈل...  
 ƮـلǏ اŸ عليـǊ–      Ǌ من رسول اŸ     ي بحديƚ سمعتŽ  نƅƛĉحدŎ: وفي حديƚ الدعاء  

ترويǊ واحدا عن    لم يتداولǊ بينǁ وبينǊ الرجالÜ أǐ لم يتناقلǊ الرجال و          –وسلم  
 Ÿعن رسول ا Ƙأن Ǌإنما تروي Üواحد– ǏلƮ  وسلم Ǌعلي Ÿا-.  

łدŽالƩيداولها بين النا Ÿوا ÜƘدار ǐاأليام أ Ƙ.  
łدłوŽالłǁي :             ǐأ ǁوقولهم دواليـ Üخذ هذا دولة وهذا دولةƋما تداولوا األمر بينهم ي

  .تداوǙ بعد تداول
ŊوالدłوĈعالنبل المتداول:ل Ýنشد أبي ابن األعران:  

Ŋيلوذ بالجـود من النبـل الـدł1( لو(  
  Ƌحية فارتǚطƮǙوية أما من الناحية اƺهذا من الناحية اللƘأن ي ǁقبل ذل 

 تداول النـاƩ كـذا   «:أعرج علǏ توƮيف طǊ عبد الرحمن لكلمة تداول يقول        
المعروف أيـضا أن    ومن  " تناقلǊ الناƩ وأداروǉ فيما بينهم      " يƽيد معنǏ    »بينهم  
نقل الكǚم  : "فيقال...Ʋةم النقل و الدوران مستعمǚن في نطاƾ اللƺة الملƽو        مƽهو

عنـǏ جـرǎ    مب" دار علـǏ األلـسن      :" ويقـال ..بمعنǏ رواǉ عنÜǊ  " ئلةعن قا 
Üعليها...          ÜـلƮالتوا Ǐمعن Ǐعل ǐوƺن في استخدامهما اللǙفالنقل والدوران يد

فيكون التـداول   ...Üوفي استخدامهما التجريبي علǏ معنǏ الحركة بين الƽاعلين       
التواƮل والتƽاعل فمقتضǏ التداول يكون القول موƮوǙ       : جامعا بين اƛنين هما   

   )2(لبالƽع
                                                 

  .432،ص 2 لسان العرب ،المجلد- 1
 .244 ص 2 تقويم التراث المرآز الثقافي العربي الدار البيضاء ط ينظر طه عبد الرحمن تجديد المنهج في- 2
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ويƽهم من هذا القول أن مجال التداولية هو التƽاعـل والتواƮـل بـين              
ǐيرƛƋإجرائي وت Ǌهدف Ǌب Ʋƽالمتخاطبين وكل قول يتل.  

    Üعربي ƠطلƮهو الدكتور    ( والتداولية م Ǌأول من وضع   Ǌربي طƺالم 
 كلية اǓداƔ و العلـوم اǗنـسانية        – عبد الرحمان أستاذ المنطƾ وفلسƽة اللƺة     

   ).1970 سنة بالرباط
 Ü وفـي اللƺـة اǗنجليزيـة        PragmatiqueيقابلǊ في اللƺة الƽرنسية     

Pragmatics     ـة        جكمبريد وجاء في موسوعةƺبالل ƠطلƮتعريف لهـذا المـ 
  :اǗنجليزية كاǓتي

« Pragmatics: the study of the factors influencing a 

person's choice of language » )1(  

            Üةƺلل ƭر في اختيار الشخƛƌإن التداولية هي دراسة العوامل التي ت ǐأ
             Ɣاعل حـسƽل والتƮالتوا ƾخرين عن طريǓختيار في اǙير هذا اƛƋم ينتقل تƛ

  .قƮد المرسل وحسƔ رƹبة المتلقي
Levinson Ü  لمƌلǊƽ لƽنسونPragmaticsدة في كتاƔ كما وردƘ تعريƽاƘ عدي

   the study of language usage Pragmatics is :منها
 ǐستعماليالتداولية ه أǙة في اƺ2(. دراسة الل(  

  :ولǊ أيضا         
Pragmatics is the study of ability of language users to pair 
sentences with the contexts in wich they would be 
appropriate )3(                         

أǐ التداولية هي دراسة مقدرة مستعملي اللƺـة علـǏ ربـط الجمـل                
  .بالسياقاƘ التي يجƔ أن تكون مǚئمة لها

  :وفي اللƺة الƽرنسية نقف علǏ تعريف مختƮر هو  
Pragmatique : domaine qui étudie l'usage que peuvent faire 
de la langue , des interlocuteurs en situation de 
communication )4(   

                                                 
1 - Crystal Savid the cambridge encyclopedia of language . Cambridge University press.1989 P120 
2 - Levinson pragmatics p.24 
3 - Ibid P.25  
4 - petit larousse , librairie ,larousse Paris Edition 1980 P734 
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التداولية هي الميدان الذǐ يدرƩ إمكاناƘ استعمال اللƺـة مـن قبـل             
  ...Ʈلواالمتخاطبين في وضعية ت

نستنتƝ من هذǉ التعاريف أن التداولية أƮبحƘ تعنǏ بتحليل العǚقة بين           
     Ɣالجان Ʃفهي تدر Üةƺومستعملي الل ƭالن      Ɣالجان ǐأ Üةƺلي الحي للƮالتوا Ü

قبل اللسانيين الذين ركـزوا فـي دراسـاتهم     ألن هذا الجانƲ Ɣل مستبعدا من     
   Ɣعلم التراكي Ǐوية علƺالل Syntaxe  لةǙوعلم الد ÜSemantique  Ü "  Ǚ ةƺفالل

يمكن أن تنعزل عن استخدامها وتنحƮر في علمي النحو والمعـاني بـل إن              
 ǚدورا فاع Ɣال يلعƮتǙة اƺهم حقيقة اللƽ1(."إذا أردنا أن ن(  

ونـوƳ  ايـة الـنƹ     ƭويضم الجانƔ التداولي دور المتلقي والمقـام و       
ـ    Ü وكيƽيـة التواƮـل    Interaction وسـماƘ التƽاعـل    ةالمعلوماƘ المطروق
CommunicationǊمن Ưرƺو ال .  

خƭƮ الƮƽل األول للبحƚ في جذور التداوليـةÜ ومـƮطلحاتها          Ƌوس
     .وأهم أقطابها

                                                                                                                                      
  
 .169 ، ص 2002 ميجان الرويلي و سعد البازعي، دليل الناقد األدبي، المرآز الثقافي العربي، الدار البيضاء ، الطبعة الثالثة - 1
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üاألو üالفصــ  
أƮولها الƽلسƽية واللسانية: التداولية
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  اللسانياƖ التداولية 
  

أƲهر اللƺويون المتخƮƮون اهتماما بارزا بالقضايا اللسانية منذ أقـدم          
العƮورÜ وكان هذا اǙهتمام محكوما بمتطلباƘ الحيـاة اǙجتماعيـةÜ فكـان            

       Ƙسجل ǐسيما الشكل الذǙة وƺمعرفة الل Ǐكـل أمـة        تطلعهم إل Ƙفـانبر ÜǊب 
تعرƯ لƺتها بما تحمل من سماƘ تخولها أن تكون اللƺـة النموذجيـة  التـي                
يحتذǎ بها في الدراساƘ اللƺويةÜ واجتهد علماƌها لتƋسيƩ النƲرياƘ العلميـة           
ووضعوا لها المƌلƽاƘ العديدة دفاعا عن أفكارهم وترويجا لهاÜ إǙ أننا لم نـر              

ميا للسانياÜƘ وǙ تميزا معرفيا لها مƛل ما هو         قبل القرن التاسƴ عشر منهجا عل     
           Üاللسانية بداية القرن العـشرين Ʃالمدار ƘهرƲف Üرنا الحاليƮموجود في ع
فƽي أوربا نجد مدرسة جنيف التـي وضـƴ أسـسها فردنـان دǐ سوسـير                

Ferdinand De Saussure  (1913-1857 )    ومدرسة كوبنهـاجن التـي 
Ü ومدرسة لنـدن التـي   Louis HyelmslevأرسǏ قواعدها لويƩ يلمسليف  

   ƚترأسها فيرJ.R.Firth          اللـسانية الهامـة Ƙالتيارا Ƙأما في أمريكا فبرز Ü
 ÜHarisو هـاريBloomfield    ƩكاللسانياƘ الوƽƮية والبنيويـة لبلومƽيلـد       

Ü وعلم الدǙلـة عنـد ريتـشردز     Chomskyوالقواعد التحويلية لتشومسكي 
  ....يرهما    وRichars et Ogden ƹوأوƹدن 

           Ƙوية متباينـة أدƺاهيم لƽوم ƘرياƲن Ƙوالتيارا Ʃالمدار ǉعن هذ Ɲونت
 الـنمط   زإلƲ Ǐهور تياراƘ لسانية جديدة كاللسانياƘ التداوليةÜ وهو تيار تجاو         

ملÜ و قد توƮل إلǏ أن المعرفي القائم علǏ فن اǗقناƳ والƮƽل بين الكǚم والع
تنشƐ عمǚ أو حدƛا حـين نطقهـا     ( Actes de parole) كǚمال هناǁ أفعال

فƮƋبƠ يعني بالبعد اǗستعمالي للƺةÜ فيدرƲ Ʃواهر اللƺة باعتبارهـا كǚمـا            
  .يستعملǊ شخƭ ما في مقام ما ألداء ƹرƯ معين 

فتƛƋر الدرƩ اللƺوǐ في أيامنا باللسانياƘ التداولية رƹم جـدتها وعـدم            
  .امتǚكها حدودا واضحة 

لƘ أن تجد في رحابها أجوبة لكƛير من         والمƌلƽاƘ حاو  ƚكما أن األبحا  
ماذا نƮنƴ حين نتكلم Þ وماذا نقول بالـضبط حـين نـتكلم Þ                    : " األسئلة مƛل 
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                  Þ ومن يتكلم وألجل مـن Þ من ƴومن يتكلم وم Þ من نتكلم Ǐوإل Þ ومن يتكلم
 Þ ǎأو أخر Üبهام عن جملةǗا ƴƽيرت Ǐ1(..."ماذا علينا أن نعلم حت(  

 AnalyseاƘǙƌ هامة جدا في مجال تحليل الخطاƔونرǎ أن هذǉ التس

du discoure    Ɣوالهدف من كل هذا هو كيف يمكننا أن نجعل مـن الخطـا 
  .رسالة تواƮلية ناجحة 

 وقد تضافرƘ جهود العديد من الǚƽسƽة واللƺويين لتحقيƾ هذا الهـدف            
 هذا  وفي طليعتهم فǚسƽة اللƺة التحليلين الذين سنعرƯ بعƈ Ưرائهم من خǚل          

  .الƮƽل
Þ فما هي التداولية   

ولǘجابة عن هذا السƌال علينا تتبƴ مسارǉ وزمن نشƋتǊ حتǏ نضيء 
  .دروبÜǊ فيتضƠ لنا المنهƝ الذǐ يوƮلنا إلǏ المعرفة العلمية التي ننشدها 

 ÜبستمولوجيةǗية واƽلسƽال Ƙفي الدراسا Ǚأو Ƴالتداولية شا ƠطلƮفم
" Üفهو ترجمة للمƮطلƠ األجنبي                واللسانيةÜواألسلوبيةÜ والنقدية 

Pragmatique "        ة أن كلمةƽلسƽة بالƮالخا Ƙوقد جاء في الموضوعا Ü
 بمعنǏ فعل ونشاط وعمل (Pragma) اليوناني اشتقƘ من اللƲƽ" " براƹماتية " 

Ü وهو تيار مƛالي في الƽلسƽة الƺربيةÜ يرǎ أن المنƽعة العلمية للمعارف 
   .)2(" ها  ومعيارا رئيسيا لƮحتها مƮدرا ل

     Ʃيلسوف األمريكي تشارلز ساندرز بيرƽويعد الCharles Sanders Peirce 

هو مƌسƩ البرجماتية أو التداولية Ü حينما بين معالمها في )1914- 1839(
 " كيف تجعل أفكارǁ واضحة Þ "  بعنوان 1878مقالين نشر األول سنة 

(How to make our ideas clear? )  سنة ǉاني نشرƛوان ــ بعن1905وال
 "Þ ما هي البراجماتية "( What pragmatics is)     

          Ʃيلسوف األمريكي وليام جيمƽال Ǌفي طرح ǉكما ساند
William James (1910-1842 )  الشهيرة Ǌمقولت Ɵطر ǐوجود "  الذ

معادية للƽلسƽة القديمة وهذا طبعا يقودنا إلǏ فكرتهما ال" الشيء يعني كونǊ نافعا 
 Ƙيلسوف البراجماتي بعيدا عن كل المبهماƽال ƠبƮƋف Üا الميتافيزيقاƮوƮخ

                                                 
  .07 ص 1986سعيد علوش، مرآز االنتماء القومي، بيروت،الطبعة األولى . فرانسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، ترجمة د- 1
  .69 ، ص 2000، 1عاصرة، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، طإبراهيم مصطفى إبراهيم، نقد المذاهب الم - 2
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     Concrète المتسمة بالتجريدÜ واتجǊ إلǏ ما هو مشخƭ ةالƽلسƽية المƺلق
  .Ü وأƮبƠ لهم طابƴ عملي  Realوحقيقي

Ɲنتائ Ǐول إلƮرية الحقيقية هي التي تقودنا للوƲأن الن Ʃجيم ǎوير  
ǐونشر جون ديو ÜمرضيةJohn Dewey    )1859-1952 (بعنوان Ǚمقا    :

ومن خǚلǊ لخƲ ƭهور البراجماتيةÜ وأن " . نمو البراجماتية األمريكية " 
Ü هي ليسƘ نƲرية أمريكيةÜ ألن كانط "كانط " الƽيلسوف بيرƩ أخذها عن 

مذهƔ ميز ما هو برجماتي وما هو عمليÜ وأن بيرƩ رفƯ تسمية مذهبǊ بال
 Ɲأو الطريقة أو المنه Ɣالمذه Ǌر عليƛƈ1(العملي و(.  

         الƽعلكما اتجǊ ديوǐ نحو الوƲيƽة أو األدائية للتƽكير ألن الƽكرة هي فرضية
 Centuryوتقودنا وحدها فعليا نحو الحقيقة Ü وقد عرفها في قاموƩ القرن 

Dictionary   (1909) نهاƋا" ب Ƙأن عمليا ǎرية التي ترƲلمعرفة        الن
 Ʃفلي Üعليةƽال Ưراƹالعلمية  أو األ ƘعتباراǙا Ɣوأدواتها إنما تتحد بحس
هناǁ محل للقول بƋن المعرفة تتحد في حدود اǙعتباراƘ النƲرية التƋملية 

  .)2(" الدقيقة أو اǙعتباراƘ الƽكرية المجردة 
Ü Ʃ ويقول بير  "المعنǏ  " وعلǏ هذا األساƩ يمكن اعتبارها نƲرية في        

Ʃوجيم " :  Ŋإن "  Ǐفي سلم         " المعن Ǌف مكانǚابتا بل يختلف باختƛ هوماƽم Ʃلي
الموجوداÜ Ƙ وقد جعل جيمƮ Ʃدƾ الشيء ووجودǉ من دǙئل ƛƈارÜ ǉ ويقول             

 ǁأن             : " في ذل Ǐإل Ǚنحتاج إ Ǚ الكامل في أفكارنا عن شيء Ɵالوضو Ƹكي نبل
  .)3(" ننƲر في اƛǓار العملية التي يبعƛها الشيء 

فنƲرتǊ لهذا المنهǙ Ɲ تختلف عمن سبقÜǊ ألنǊ يدعو إلǏ تƺيير العـالم                
إن : " بواسطة العملÜ حيƚ تكون األفكار نƽعية و تƌدǐ إلǏ نتائƝ عملية فيقول           

البراجماتي عند معالجتǊ لبعƯ اǗشكاƘǙ بـدǙ مـن أن يعالجهـا بالتƋمـل              
 كما تعيƫ األسماǁ في     المعجÜƔ يقƽز إلǏ األمام في نهر الخبرةÜ إذ يعيƫ فيها         

  .)4( "الماء 

                                                 
 .85- 84  ینظر إبراهيم مصطفى إبراهيم ، نقد المذاهب المعاصرة ص- 1
  .41،ص 1984 ،2 محمد مهران رشوان ، مدخل إلى الفلسفة المعاصرة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، القاهرة ،ط- 2
  .163لمذاهب المعاصرة ،ص إبراهيم مصطفى إبراهيم، نقد ا- 3
 ، 2003 حسن محمد الكحالني ، فلسفة التقدم ، دراسة في اتجاهات التقدم و القوى الفاعلة في التاریخ ، مكتبة مدبولي  - 4

  .101ص
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فيريد هنا أن يبتعد عن األفكار التي Ǚ جدوǎ منها Ü ويحاول أن يƽـسر كـل                 
 ƚالمهم أن نبح Ʃولي Üسلوكنا وحياتنا Ǐرها علƛفكرة بمتابعة نتائجها العملية وأ
              Ǐإلـ ǐدƌالعملية التي تـ Ɲوإنما المهم هو النتائ ÜدرهاƮكرة ومƽال Ɛعن منش

  .نا نحو األفضلÜ وتحقƾ لنا المنƽعة التي تخدم أهدافنا تƺيير واقع
ونرǎ أن المنهƝ التداولي Ǚ يقدم حلوǙ جاهزة وإنما يعد برنامجا للعمل            

  Ʃيقول جيم ƚاز          : " حيƺعن أل Ƙإجابا Ǚ ووسائل Ƙأدوا ƠبƮت ƘرياƲإن الن
 فهي منهاج يساعدنا علǏ الحركة لǖمـام وعلǏ التقدمÜ وعند اǙقتضاء نعيـد           

  .)Ʈ ")1نƴ الطبيعة من جديد
فالتداولية ذاƘ طابƴ عمليÜ متƺيرة بتƺير Ʋروفنا وحاجاتنـا المتجـددة            

 Schillerومنهجها يقرر أن الحقيقة من Ʈنـƴ اǗنسـانÜ فيƌكـد شيلــر 

... أنǙ Ǌ توجد حقيقة مطلقةÜ وإنما كل حقيقة فهي إنسانية :"   (1937-1881)
مرة واحدة وإلǏ األبدÜ وإنما هـي ديناميكيـة              وعلǏ هذا فƎن الحقيقة Ǚ تعلن       

   .)2 ("وفي Ʈيرورة مستمرة ) حركية ( 
  ويعني هذا أن الحقيقة نسبية وليسƘ مطلقة حيـƚ تتطـور وتتبـدل             

         ǚيƽنسان والزمن هما الكǗفا Üابتةƛ Ǚخالدة و Ƙبتحقيقهـا   نباستمرار فهي ليس 
  .في لحƲة معينة

راجماتية فلسƽة عملية تـرفƯ المطلـƾ           ومما تقدم نرǎ أن الƽلسƽة الب     
 اǗنـسان         Ʈـنƴ والƛباÜƘ وتتطلƴ إلǏ التƺيير والتقدمÜ وترǎ الحقيقـة مـن           

وǙ يهتم المنهƝ التداولي بمƮدر األفكار وǙ       .وǙبد أن تƌدǐ إلǏ نتائƝ ملموسة     
  .بكيƽية Ʋهورها وإنما يهتم بنتائجها العملية المƛƌرة علǏ سلوكنا وحياتنا

إذا اعتقـدƘ   : " ميز جيمƩ في إحدǎ قواعد المنهƝ التداولي بقولǊ       وقد  
في Ʈدƾ قضيتين فانƲر في أƛر كل منهما علǏ سلوكǁ العملي فـƎن اختلـف               
سلوكǁ في كǚ الحالتين فالقضيتان مختلƽتان Üوإن لم تختلف النتيجة فالقضيتان           

  .)3 ("قضية واحدة Ü ولكن بƮورتين لƲƽيتين مختلƽتين 
   .تنƽيذƝ التداولي إلǏ تحليل الواقƴ وجعلǊ قابǚ للويدعو المنه

                                                 
  .108 المرجع السابق ، ص - 1
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كما Ǚ حƲنا أن أƮحاƔ هذا المنهƝ يتطلعون إلǏ المستقبل متجاوزين 
 ǚف Üƾاألولية وفي كل أشكال المطل Əفي المباد ƚالماضي رافضين البح

 وهذا –كما سبƾ ذكرǉ–يسƋلون عن كيƽية نشوء األفكار وǙ عن مƮدرها 
 اǙبتكار والتقدم المتجددÜ فجاء ƛورة علǏ إمكانيةƽكير يƌكد أسلوƔ جديد في الت

المناهƝ التاريخيةÜ إǙ أنني أرجƠ رأǐ محمد الكحǚني في عدم تƽضيل بعد 
زمني علƈ ǏخرÜ فǚبد أن يكون الزمن الحاضر نقطة اتƮال بين البعدين 
ƴ اǓخرين وهما الماضي بكل ما فيǊ من تراƛ ƚقافي يحمل قيما يمكن أن تدف

 ƾلم تتحق Ƙمن إمكانا Ǌوبين مستقبل بكل ما يحمل Üاألمام Ǐإل ƣمسيرة التاري
  .)1(بعد 

 ǎننا نرƎف Üالماضي ƴة البراجماتية هو القطيعة مƽلسƽذا كان جديد الƎف
من الخطƋ تجاوزǉ وإهمالÜǊ ألن الحقائƾ كامنة فيǊ وما علينا إǙ البحƚ عنها 

  .واكتشافها 
الƽلسƽة البراجماتية قد تركƘ تƛƋيراتها وانطǚقا مما سبƾ نجد أن 

المختلƽة علǏ كƛير من المجتمعاƘ والدول ويرجƴ ذلǁ إلǏ كƛرة فǚسƽتها   
  فما هو تƛƋيرها في الدراساƘ اللسانيةÞ. وتعدد مƮادرها وأƮولها

فبعد اǗشارة إلǏ جذور التداولية الممتدة في التراƚ الƽلسƽيÜ وقد عرفنا 
الذǐ تƛƋر بǊ " كانط " لǏ المƛالية األلمانية لدǎ أنها تعزǎ بƽƮة خاƮة إ

ƛ Üم تبناها العديد من الǚƽسƽة Ü كجيمƩ وديوǐ "بيرƩ " الƽيلسوف األمريكي 
 Ʃيلسوف األمريكي تشارلز موريƽونجد ال ÜيرهماƹوCharls Moris  قد 

 داǙ علǏ فرƳ من 1938استخدم مƮطلƠ التداولية بمƽهومǊ الحديƚ سنة 
  :  وهي Semiotiqueشتمل عليها علم العǚماƘ فروƛǚƛ Ƴة ي

-Ɣعلم التراكي Syntaxe  :    الـشكلية بـين Ƙقـاǚوهو يعني بدراسة الع
 Ưبع ƴبعضها م Ƙماǚالع.  

 باألشياء التـي  Ƙوهو يدرƩ عǚقة العǚما:  Semantiqueعلم الدǙلة -
  .تدل عليها 

                                                 
  .106م ، ص  ینظر حسن محمد الكحالني ، فلسفة التقد- 1
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Ƙ           التـي تعنـي بالعǚقـاƘ بـين العǚمـا     :  Pragmatiqueالتداولية  -
 .ومستخدميها  

            ƸـيƮ و Ɣالتعج Ʋاƽل ألƛوية مƺالل ƘǙستعماǙا Ưبع Ʃموري ƲحǙ وقد
بعƯ األساليƔ البƹǚية والشعرية التي يتعرƯ لها مـستعملو اللƺـة            و األمر

   .)1(يمكن معالجتها في إطار البحƚ في اللسانياƘ التداولية 
ن األمراƯ النƽسية وقد استخدم موريƩ مƮطلƠ التداولية في حديǊƛ ع  

  .التي نجدها في عملية اǙتƮال Ü كما وƽƲها أيضا في التحليل الƽلسƽي 
  .)2 ("ومƴ ذلƲ ǁلƘ التداولية في رأيǊ كلمة Ǚ تƺطي أǐ بحƚ فعلي " 

  حتǏ وإن قلنا إن مƮطلƠ التداولية بمƽهومǊ الحديƚ يعزǎ إلǏ موريƩ فƎنها 
 ǐوƺالل Ʃفي الدر Ǌيعتد ب Ǚمجا ƠبƮمن لم ت ƴفي العقد الساب Ǚر إƮالمعا

 Ǐة المنتمين إلƺة اللƽسǚة من فƛǚƛ تطويرها Ǐالقرن العشرين بعد أن قام عل
 John جون أوستيبن : وهم(Oxford)التراƚ الƽلسƽي لجامعة أكسƽورد 

Austin وجون سيرل John Searle Ʃرايƹ وبول ÜH. Paul Grice  وكان 
ل اللƺة اǗنسانية الطبيعية من خǚل هدفهم وجود طريقة تمكنهم من توƮي

  .)3(إبƷǚ مرسل رسالة إلǏ مستقبل يƽسرها وهذا من Ʈميم التداولية 
 Ǐأن أوستين عندما ألق Ƙالدراسا Ơوتوض " Ʃوليام جيم Ƙمحاضرا "

Ü لم يكن يƽكر في تƋسيƩ اختƮاƭ فرعي للسانياÜ Ƙ فلقد كان 1955عام 
ƽي جديد هو فلسƽفلس ƭاƮاخت ƩسيƋت Ǌهدف Ƙالمحاضرا ǁبيد أن تل Üةƺة الل

كانƘ بوتقة التداولية اللسانيةÜ وانطلƾ من مǚحƲة بسيطة مƽادها أن كƛيرا من 
الجمل التي ليسƘ استƽهامية أو تعجبية أو أمرية Ǚ تƮف مƴ ذلǁ أǐ شيء     

 ƴف الواقƮتستعمل لو Ǚ فهي ÜƔأو الكذ ƾدƮيمكن الحكم عليها بمعيار ال Ǚو
يسعǏ قائلها إلǏ فرƯ الƮمƘ علƈ " Ǐمرǁ بالƮمƘ " جملة بل لتƺييرÜǉ ف

  .)4(مخاطبǊ أǐ ينتقل من حالة ضجيƝ إلǏ حالة سكون 

                                                 
  .175 ،ص2000  ،1 ینظر محمود سليمان یاقوت ، منهج البحث اللغوي ، دار المعرفة الجامعية ، ط- 1
سيف الدین دغفوس و محمد الشيباني، دارالطليعة :  آن روبول ، جاك موشالر ، التداولية اليوم علم جدید في التواصل، ترجمة- 2

  .29، ص 2003،  1للطباعة والنشر بيروت لبنان ، ط
  .09 ، ص2002 ، 1 محمود أحمد نحلة ،آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر ، دار المعرفة الجامعية  ،ط- 3
  .30ینظر آن روبول ، جاك موشالر،ص  - 4
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 Ǐتقسيم الجمل إل Ǐل أوستين إلƮتو ƘاƲحǚالم ǉقا من هذǚوانط  
"      الجمل الخبرية " وƽƮية وإنشائيةÝ فالوƽƮية هي التي تقابل في العربية 

ƾدƮويمكن الحكم عليها بال ǐالذ ƴادقة إذا كان الوضƮ فهي ÜƔأو الكذ 
 Üǁف ذلǚوهي كاذبة بخ Üفي الكون ǚفع ƾقد تحق ǊƽƮرد الجمل " تƽوتت

اǗنشائية بعدد معين من الخƮائǙ ƭ توجد في الجمل الوƽƮيةÜ من ذلǁ أنها 
"         أمر " تسند إلǏ ضمير المتكلم في زمن الحال وتتضمن فعǚ من قبيل 

ويƽيد معناها علǏ وجǊ الدقة إنجاز عملÜ وتسمǏ هذǉ " ... أقسم " و" وعد " و
Ǚ تقبل الحكم عليها بمعيار الƮدƾ والكذÜƔ بل يتم ...األفعال أفعاǙ إنشائية

 ƾأالحكم عليها بمعيار التوفي ƾاƽخǗ1 ("و ا(.  
       :   الطالƔ بƋن ينجز بحƛاÜ ويتلقǏ اǗجابة التاليةذفعندما يƋمر األستا

 " Ǚƴالمراج ǁأمل" ǉإنما أمر و أمر Üادقا أو كاذباƮ فاألستاذ لم يقل شيئا Ü
أخƾƽ بما انǊ لم يتم اǙمتƛال إليÜǊ بينما لو أنجز البحƚ لتكلل أمر األستاذ 

 Ɵبالنجا.  
 ǁاكتشف بعد ذل Ǌولكن Üن أوستين في البداية أن هذا التقسيم بسيطƲ وقد

 المتكلم في زمن الحال وǙ أن بعƯ الجمل اǗنشائية ƹير مستندة لضمير
Ü وقد قادتǊ هذǉ المǚحƲة إلǏ تمييز "رفعƘ الجلسة : " تتضمن فعǚ إنشائيا مƛل

جديد Ǚ يزال مقبوǙ إلǏ يومنا هذا Ü فهو يقر بƋن كل جملة تامة مستعملة تقابل 
 Ýويةƺمن األعمال الل Ƴة أنواƛǚƛ وميز بين Üاألقل Ǐواحد عل ǐوƺإنجاز عمل ل

ولتوضيÜ  Ơ )2(وليÜ والعمل المتضمن في القولÜ وعمل التƛƋير بالقولالعمل الق
أنجز " ذلǁ نعود إلǏ المƛال السابÜƾ حيƚ يرǎ أوستين أن مجرد التلƲƽ بعبارة 

 قد قام بعملين معاÝ فاألول إنجاز عمل قولي يتمƛل في ذيكون األستا" بحƛا 
ا في القول وهو أمر Ü والƛاني ينجز عمǚ متضمن "أنجز بحƛا  : "نطقǊ بجملة

موجǊ إلǏ الطالƔ لينجز بحƛاÜ ومن جهة أخرǎ يقوم الطالƔ بƎنجاز ƛǚƛة 
Ü والƛاني  "Ǚ أملǁ المراجƴ "  :أعمال Ý فاألول عمل قولي وهو نطقǊ بجملة

عمل متضمن في القول وهو عدم رƹبتǊ في إنجاز البحÜƚ والƛالƚ وهو عمل 
توفر المراجƴ حتǏ يمهلǊ أو يعƽيǊ من  بعدم ذتƛƋيرǐ ويتمƛل في إقناƳ األستا

                                                 
  .31 المرجع السابق ، ص- 1
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 Üابتة عن تمييز الجمل" العملƛالمرحلة ال ǉأوستين في هذ Ǐوهكذا تخل 
ÜيةƽƮنشائية من الجمل الوǗنحو وأ...ا Ǐبها عل Ʋƽن كل جملة بمجرد التلƋقر ب

 ƾوتواف Üاألقل إنجاز عمل قولي وعمل متضمن في القول Ǐعل ƾجاد تواف
مل تƛƋير بالقولÜ وأفرد محاضراتǊ األخيرة لتƮنيف أحيانا كذلǁ القيام بع

  .)1 ("مختلف أنواƳ األعمال المتضمنة في القول 
ومن المرجƠ أن نƲرية أوستين في تƮنيف األفعال الكǚمية تعد النواة 
األولǏ لƲهور التداولية الحديƛة بمƽهومها اللƺوÜǐ أǐ دراسة استخدام اللƺة في 

رل وƹرايƩ بعƯ التعديƘǚ علǏ هذǉ النƲرية مقاماƘ مختلƽةÜ وقد أدخل سي
  .كما سنرǙ ǎحقا

 Ƙمن مستويا ǎمستو ǐضمن أ ǐتنضو Ǚ أيضا أن التداولية Ʋحǚوالم
  :اللƺة إǙ أنها تتداخل معها في بعƯ الجوانƔ منها

الذǐ يشاركها في دراسة المعنǏ علǏ خـǚف   Sémantique  علم الدǙلة -
 Ǌمستويات Ưالعناية ببع.  

 يلتقي معها في تبيين أƛر  Sociolinguistique اللسانياƘ اǙجتماعية علم-
 Ǌيدور حول ǐالذ Ƴوالموضو Üƚجتماعية بين المشاركين في الحديǙا Ƙقاǚالع

 ƾر السياƛومرتبة المتحاورين وأ Üمǚالك... 

 وهو يشترǁ معها فـي العنايـة    Psycholinguistique اللسانياƘ النƽسية-
ن سواء من جانƔ األداء أو السماƘ األخرǎ التي تتميز بهـا            بقدراƘ المشاركي 
  .شخƮية الƽرد 

- Ɣوتحليل الخطا  Analyse du Discours    التداولية فـي تحليـل ǁيشار 
  .)2(الحوار وتحليل األفعال الكǚمية 

 جعل تحديدها ليƩ باألمر ǎوهذا التداخل الحاƮل بين التداولية والعلوم األخر
 وضƴ اƮطƟǚ لها رƳ مجاǙتهاÜ كذلǁ جعل من العسيالهينÜ وذلǙ ǁتسا

بالعربية يكون جامعا مانعاÜ ونتيجة لذلǁ نجد للتداولية كƛيرا من الترجماƘ في 

                                                 
  .32 المرجع السابق ، ص - 1
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. )1(" التبادليةÜ واǙتƮاليةÜ والنƽعيةÜ إلǏ جانƔ الذرائعية : " اللƺة العربية منها
 Ưية والمقاماتية وعلم المق: وأضاف البعƽد السياقية والمواقƮا...  

      ƠطلƮيقابل     " التداولية  " أما أول من استعمل م ǐوالذ Üة العربيةƺفي الل
 فهو  (Pragmatics ) وفي اللƺة اǙنجليزية  ( Pragmatique )في الƽرنسية 

طǊ عبد الرحمانÜ أستاذ المنطƾ وفلسƽة اللƺة جامعة محمد الخـامƩ           : ذاألستا
 علـǏ مـƮطلƠ            1970 سـنة    وقƴ اختيارنا منذ  : " الرباط المƺرÜƔ إذ يقول   

 "  Ƙربي    " التداولياƺال ƠطلƮللم ǚماتيقا  " مقابƹبرا "     Ǌحق Ɣيوفي المطلو Ǌألن
     Ǐمعن Ǐعل ǊلتǙستعمال  " باعتبار دǙاعل  " و" اƽالحين     " الت ǁولقي منذ ذل Üمعا

  .)2(" قبوǙ من لدن الدارسين الذين أخذوا يدرجونǊ في أبحاƛهم 
   ƠطلƮم ƠبƮƋالتدا" ف  Ƙاعـل        " ولياƽمن ت Ǌاللسانيين لما في ǎمحبذا لد

 Ǌستǚو س Ǌتƽلخ ǁوكذل Ü ة بين المتحاورينƺحي في استعمال الل .  
  : ويرǎ البعƯ أن أوجز تعريف للتداولية و أقربǊ إلǏ القبول هو 

في التواƮل  Üأو  In useالـة في اǙستعمـة اللƺـدراس
communication  ... ل فƛتتم Ǐناعة المعنƮة بين المتكلم فƺي تداول الل

وƮوǙ إلǏ المعنǏ الكامن ) مادǐ واجتماعي ولƺوǐ(والسامƴ في سياƾ محدد 
  . )3 (في كǚم ما

وهذǉ الترجماƘ المختلƽة للمƮطلƠ هي نتيجة طبيعية لعدم اعتماد 
األƮل المعرفي في الترجمةÜ ألن المƮطلƠ في ƛوبǊ الجديد شاƳ إلǏ حد كبير 

لسانياƘ التداوليةÜ وبذلǁ يحتم التƺاير بينǊ وبين األƮل في حقل التداول وال
  ) .براجماتية ( القديم 

                                                 
  .167 ، ص 2003 ،3 ميجان الرویلي وسعد البازعي ، دليل الناقد األدبي ، المرآز الثقافي العربي ، دار البيضاء ،ط-1
 مؤداه أن معيار   ) 1914 – 1839(و تشارلز بيرس     ) 1910 – 1842(الذرائعية مذهب فلسفي أمریكي أسسه وليام جيمس         " - 

ضرتين        دتين أو م ا مفي ث آونهم ن حي ا م ب عليه ي تترآ ة الت ة العملي و النتيج ار ه دق اآلراء و األفك اموس ..." ص ر ق ینظ
 فرنسي ، تأليف إميل یعقوب و بسام برآة ، و مي شيخاني ، دار العلم المالیين          –انجليزي  –المصطلحات اللغویة و األدبية عربي      

   .94، ،ص1987، 1، بيروت ،ط
ة        : م آخر یعرفها  و في معج   - يلة في خدم ة وس سانية و أن المعرف ة اإلن ى التجرب في الفلسفة هي مذهب یعتبر أن الحقيقة تبنى عل

  .مطالب الحياة ، و أن الصدق قضية ما هو في آونها مفيدة 
ة  ي التربي ار الستمرار: و ف ي آاختب ق العمل ائج التطبي ار بنت ة األفك ا قيم دد فيه ة أو ممارسة تتح م " یتها وصف نظری ینظر معج

ان      حّنـا عربي ، ميشيل تكال جرجس و رمزي آامل       –المصطلحات التربویة ، انجليزي    ة لبن ل یوسف ، مكتب  ، مراجعة یوسف خلي
  .   285 ،ص1،1998ناشرون ،ط

  .28، ص2000 ، 2 طه عبد الرحمان ، في أصول الحوار و تجدید علم الكالم ، المرآز الثقافي العربي ، الدار البيضاء، ط-2
  .14 محمود أحمد نحلة ، ص-3
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 )   1982محمد علـي الخـولي      " ( ويرد مƽهوم التداولياƘ في معجمي      
) علـم الرمـوز     ( فيجعلǊ األول مرادفا للـسميائياƘ       ) 1984عزƘ عياد   ( و

    ǊنƋاني بƛال Ǌير     ( ويعرفƹ وية و الرموزƺوية    دراسة الرموز اللƺوهذا )1() "   الل
خǚفا لما ذهƔ  إليـǊ      ) اǙستعمال  ( التعريف Ǚ يتضمن أǐ إشارة إلǏ مƽهوم        

 التداولياƘ بƋنهـا دراسـة عǚقـة الـدǙئل          –كما سبƾ –موريƩ الذǐ عرف    
  .بمستعمليها 

إنها علم يهتم بدراسة العوامل التي تƛƌر في : " وجاء في تعريف ƈخر
هذا اǙختيار في اǓخرين Ü إننا نستطيƴ من اختيار الشخƭ للƺةÜ وتƛƋير 

الناحية النƲرية استعمال ما يحلو لنا من األلƽاƲ والعباراƘ والجملÜ ولكن من 
الناحية العملية نجد أنƽسنا مقيدين بالعديد من القوانين اǙجتماعية التي تحكم هذا 

  .)2(..." اǙستعمال
ƴللقول الشائ ǉداƌف" لكل مقام مقال : " وهذا م ƴتستطي Ǚ ƘنƋ–ǚƛأن –م 

تسرد نكتا في جنازةÜ فالتقاليد اǙجتماعية تƋبǏ ذلÜǁ فالتداولية هي حقل لساني 
يهتم بالبعد اǙستعمالي أو اǗنجازǐ للكǚم ويƋخذ بعين اǙعتبار المتكلم        

 ƾوالسيا.  
إلǏ أن المعنǏ التداولي لعبارة ما يستخلƭ من مجموعة " ويشير ƈخر 

وتشمل المتكلم والمخاطƔ والمستمعينÜ         مقام الذǐ قيلƘ فيÜǊعوامل ال
ÜƳدها المتكلم         والمكان والزمان والموضوƮاية التي يقƺوال Ɣواألسلو

  )3(..." والنتائƝ العملية والسلوكية التي تحدƛها العبارة في المخاطƔ والمستمعين
اولي إǙ إذا   ومن هنا يتحدد أن كل نǙ ƭ يمكـن إدراǁ معنـاǉ التـد             

                   Üقافيا أم حـضاريا أم اجتماعيـاƛ سواء كان مقاما Ǌقيل في ǐبالمقام الذ ǉربطنا
               ƚفـي الحـدي ǚƛالموقف مقاما واضحا ومحددا  فمـ Ɣالناحية يتطل ǉومن هذ

 –رضي اŸ عنـǊ   –في فضل الذكر والذاكرينÝ عن أبي هريرة        : القدسي التالي 

                                                 
  .46، العدد 1999 توبي لحسن ، التعریف المصطلحاتي في بعض المعاجم العربية ، اللسان العربي - 1
  .182، ص2000 ،1 محمود سليمان یاقوت ، منهج البحث اللغوي ، دار المعرفة الجامعية ، ط- 2
 1،2001ماتية في اللغة العربية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع األردن،ط شاهر لحسن، علم الداللة السمانتيكية و البراج- 3

  .157ص 
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    Ÿو سلم    –عن رسول ا Ǌعلي Ÿا ǏلƮ- : " Ŷا ǅإ    üيقو Ǎتعال  :   ǎĈدŃبŁع ŁƲŁا مŻنĆƈ
 łǇاŻتŻفŻي شĈب ƃƖŻكŉرŁحŻت Łي وĈنŁرŻكŻƤ اŁ1( "م(   

فالمعنǏ التداولي لهدا الحديƚ أنǊ أكƛر تحديدا ودقة ǙرتباطǊ بالمقام 
الواضÜƠ فالذكر هنا هو التسبيƠ والتهليل والتحميد والتعƲيم Ÿ تعالÜǏ ومن 

 حيƚ تكون لǊ الحƲوة عند اŸ تعالÜǏ واǙستقراء فعل ذلǁ يعد من الذاكرين
 Ǐهذا إل ǐدƌفي Ÿار من ذكر اƛكǗفي ا Ɣيƹهو التر ǁالعملي من وراء ذل

 هو اǙبتعاد عن ما يشƺل اǗنسان من مضارÜ وتوجيهǊ إلǏ عمل رمقƮد ƈخ
  .الخير وتلǁ هي الƺاية 

بعƯ وعلǏ الرƹم من هذǉ اǙلتباساƘ والتداخÜƘǚ فقد تم تحديد 
القضايا اللƺوية التي تخوƯ فيها التداولية كما تمƮ Ƙياƹة مجموعة من 

ماذا نƽعل : اǗشكاƘǙ التي تشكل موضوعا لهاÜ فهي تجيƔ عن أسئلة من مƛل
عندما نتكلم Þ وماذا نقول عندما نتكلم Þ ومن يتكلم Þ ومƴ من يتكلم Þ ولماذا 

 شيئا مƺايرا لما كنا يتكلم بهذا الشكل وليƩ بذاÞ ǁ وكيف يمكن أن نقول
نقƮدÞ ǉ وهل يمكن اǙطمئنان إلǏ المعنǏ الحرفي لكǚم ما Þ وما هي 

ǙستعماǙاƘ ƣال Þ ةƺالممكنة لل .  
 Ưموƹ وتزيد في Üوية متعددة األبعادƺير قضايا لƛاألسئلة ت ǉكل هذ

 Üبعد بين " هذا الحقل ƾلم يتحق ƳجماǗأن ا Ǐكيد علƋا عندما يتم التƮوƮخ
 فيما يخƭ تحديدها وفرضياتها Ü وǙ حتǏ فيما يخƭ مƮطلحاتهاÜ الباحƛين

يǚحƲ بجǚء علǏ العكƩ من ذلǁ إلǏ أǐ حد تشكل ملتقƹ Ǐنيا لتداخل 
اǙختƮاƮاƘ بين اللسانيين والمناطقة والسيميوطيقيينÜ والǚƽسƽة وعلماء 

 ƳجتماǙوعلماء ا Ʃƽ2(..." الن(.  

 CathrineنيƘ أورشيووفي دراسة متميزة للباحƛة كاترين كربر

Kerbrat   Orecchioni عنوان Ƙمن أجل مقاربة تداولية للحوار : "  تح
حددƘ أهم التوجهاƘ التي عرفها الحقل التداولي بما فيها التداولية " المسرحي 
والتداولية التخاطبية            "  pragmatique énonciative"اللƲƽية 

                                                 
 1،1996 أبو الحسن نور الدین القاري، األربعين القدسية، تحقيق طارق الطنطاوي، دار الهدى للطباعة و النشر عين مليلة،ط- 1

   .105ص 
 . الحدیث رواه أحمد و ابن ماجة  و الحاآم بسند صحيح -
  01،ص 2004جوان . http://www.awu.dam.org حسن یوسفي ، المسرح و مفارقاته ،- 2
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 "Pargmatique Illocutoire "  والتداولية التحاورية "Pragmatique 

Conversationnelle  "  ƭكد أن النƌوت ÜروهاƲها ومنƮائƮولكل منها خ
 ƚǚƛال Ƙالتداوليا ǉ1(...المسرحي يمكن أن يشكل موضوعا أساسيا لهذ(.  

       ǐخبارǗا Ǌمضمون ƭلتشخي Ǌوإدراك Ǌفهم Ɣم عندها يجǚفالك 
قوتǊ اǗنجازيةÜ وتشير إلǏ أن اللسانياƘ وتحديد ƹرضǊ التداولي أǐ قيمتǊ و

  .التداولية ستشهد توسعا علǏ جميƴ األƮعدة 
 Ɣة من الجوانƽطائ Ǐالتداولي عل ƚويركز اللسانيون في مجال البح

  :  مƛـل
1- Ǘا Ƙشارا Déictiques :        Ƴيستطا Ǚ ة والتيƺر الهامة في اللƮوهي العنا

Ƙ كلماƘ وتعبيراƘ تعتمـد كليـا       تƽسيرها بمعزل عن المقامÜ ألن في كل اللƺا       
عليǊ وǙ يتحدد معناها إǙ في إطارÜǉ وتشمل الضمائر وأسماء اǗشارةÜ وزمن            

أناÜ وأنÜƘ وهناÜ وهناÜǁ واǓن     : الƽعلÜ وبعƲ Ưروف المكان والزمانÜ نحو     
 Ʃدا واألمƹو...  

ا فƎننا نجده" سƉخذ هذا الكتاƔ اليوم وأعيدǉ لƹ ǁدا : " فƎذا قرأنا هذǉ الجملة
ƹامضة ألنها تتضمن بعƯ العناƮر اǗشارية التي يعتمد تƽسيرها علǏ المقام 

 ƴومعرفة المرج Ǌفي Ƙقيل ǐالذRéférence  وهو ضمير ÜǊتحيل إلي ǐالذ 
وƲرفا الزمان اليوم وƹداÜ وǙ يتضƠ " هذا " واسم اǗشارة " أنا " المتكلم 

  .معناها إǙ إذا عرفنا ما تشير إليǊ هذǉ العناƮر 
  .لزمان مǙ ǚƛبد أن يحدد بالقياƩ إلǏ زمان المتكلم حتǏ يكون معناǉ مƽهومافا

  ǁعل الماضي عادة          " كذلƽفال Üسير مرتبط بزمن المتكلمƽلت ƴاألفعال تخض ƸيƮ
يضƴ الحدƚ في نقطة زمنية سابقة علǏ زمن المتكلمÜ بينما الƽعل المضارƳ في 

  : مƛل . )Ǐ ")2 زمن المتكلم العادة يضƴ الحدƚ في نقطة زمنية ليسƘ سابقة عل
  )منذ ساعة ( ألقǏ األستاذ محاضرة  -
 ) بعد نƮف ساعة (  محاضرة ذيلقي األستا -

              Ƙاألدوا Ưة العربية تتدخل في تحديـد بعـƺعل في اللƽأن زمن ال Ʋحǚوالم
  ...لمÜ وإذاÜ والسينÜ وسوف: مƛل

                                                 
  .02 ینظر المرجع نفسه ، ص- 1
  .165 شاهر لحسن ، علم الداللة السمانتيكية و البراجماتية في اللغة العربية ، ص- 2
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لزمان       األكƛر استعماǙ  في اللƺة العربية Ʋرف اشاراƘاǗكذلǁ نجد من 
Ü لكن ما يحدد دǙلتǊ هو المقام  ومرجعيتǊ بƽƮة عامة لحƲة التكلم)اǓن ( 
   أجƔ اǓن -: مƛل

 .التعليم اǓن أفضل مما كان عليǊ قبل عشرين عاما -

فنلحƲ اǙختǚف المتباين في مدلوǙتÜǊ فƽي العبارة األولǏ نعني لحƲة التكلم 
   هذǉ األيام مقارنة بما مضǏ في السابƾ مباشرةÜأما في العبارة الƛانية فالمقƮود

  ǉوهذ ǗاƘشارا   Üتداولية ƘǙمدلو Ƙمحـدد       "  ذا Ǐاستقبال معن ƴتستطي Ǚ فهي
إǙ إذا كان علǏ عǚقة وجودية مƴ الموضوƳ الذǐ تمƛلÜǊ ومن هنا فƎنها تساهم           

 Ʃبير Ǌفي طبيعة ما يسميPeirce  شرƌبالم Index "  )1( .  
ما يدل علǏ شيء موضوƳ وفي ƹياƔ الشيء  هو –كما يعرف– والمƌشر 

  .فƎن المƌشر Ǚ يشرǁ معǊ شيئا أبدا
تذكير    Déictiques شاراƘإلǏ أن اLevinson  " Ǘويشير لƽنسون   

 Ʃفي األسا Ƙالطبيعية وضع Ƙاƺن اللƋب Ƙريين في اللسانياƲين النƛدائم للباح
تها حين يƺيƔ من أجل التواƮل المباشر بين الناƩ وجها لوجÜǊ وتبرز أهمي

  . )2(" عنا ما تشير إليǊ فيسود الƺموƯ ويƮعƔ الƽهم 
 Ƴشارية خمسة أنواǗا Ƙأن التعبيرا Ǐين إلƛم الباحƲل معƮوتو:  

  .شخƮية وزمانية ومكانية واجتماعية ونƮية 
   ƭشخ Ǐية الدالة علƮفالشخPersonne     وهـي ضـمائر المـتكلم Ü

 لتحديد من المتكلم أو المخاطƔ      وضمائر المخاطÜƔ ومرجعها يعتمد علǏ المقام     
Ü ويضيف فǚسƽة اللƺة بعدا ƈخر يتمƛـل فـي شـرط            رالذǐ يحيل إليǊ الضمي   

    ǚƛم ƚذا قال باحƎف ÜƾدƮال :        ƴبكاف أن يكون مرج Ʃفلي Üالتداولية Ʃسƌأنا م
              Ǚوإ Üƴللواقـ ƴمن مطابقة المرج ƾبد من التحقǙ بل Üƚالباح ǁالضمير هو ذل

  .كانƘ الجملة كاذبة 
 محددة المرجƴ بتحقƾ العǚقة الوجودية بين       شاراƘد نبǊ بيرƩ أن تكون اǗ     وق

 Ǌمة وما تدل عليǚالع.  

                                                 
  .01 ، ص 1998 ، المغرب ،  جان سيرفوني ، الملفوظية ، ترجمة قاسم المقداد ، مرآز تنسيق التعریب الرباط- 1
2 -  Cambridge University , Press, ,P-54    Levinson Stephen, C, Pragmatics,  
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   Ǘكما يدخل في اƘأو          شارا ƭسـتدعاء شـخǙ ǊƽƲنو ǐية النداء الذƮالشخ 
Ǌتنبيه.  
Ǘأما اƘزمان شارا Ǐإل Ʃالمقام بالقيا ǉزمان يحدد Ǐالزمانية فهي تدل عل 

Ü فƎذا لم نعرفǊ أƮبCentre Déictique  Ơالمتكلم وهو مركز اǗشارة 
كما سبƾ ذكرǉ في المƛال الخاƭ بƲرف –الموقف ƹامضا بالنسبة للمتلقي 

   .-)اǓن(الزمان 
واǗحالة  إلǏ الزمان قد تستƺرƾ المدة الزمانية كلها كƋن يقال اليوم "   

ا استعرƘ كتاب:  كƋن نقول)1(" األربعاءÜ وقد تستƺرƾ مدة محددة من الزمان 
يوم اƛǙنينÜ فاǙستعارة لم تستƺرƾ كل اليوم بل وقعƘ في جزء منÜǊ وقد تدل 
 ÜǊيطابق Ǚ وقد Üالزمن الكوني ƾفيطاب ǐالزمن النحو Ǐشارية علǗر اƮالعنا

  .وǙ يوضحǊ إǙ مقام الكǚم 
 Ǐتعال Ǌنحو قول : ŷŁرŁالح ĈدĈجŃسŁالم ŁǅĈم ŷǘŃيŻل ĈǇĈدŃبŁعĈب ǌŁرŃسĆƈ ǎĄŹƤال ŁǅاŁحŃبłس ǍŻلĈإ Ĉام
ǍŁصƃقĆاأل ĈدĈجŃسŁالم Ŷ )2( علƽلل ǐفالزمن النحو  " ǎأسر " Üǚفع ƚو قد حد Ưما

 Ǌأما قول : ŷŃعĆƈ اŬنĈإŮüŁصŻƺ Û ŁرŻƙŃوŻالك ŁƿاŻنŃيŻرطŁحƃان Łو ŁƿōبŁرĈل  Ŷċ)3( ǐفالزمن النحو 
  .Ǚ يطابƾ الزمن الكوني" أعطǏ" للƽعل 

  .نية ولكنǊ لم يحدƚ في الكون فجاء الƽعل بƮيƺة الماضي من الناحية الزم
 Ǘأما اƘل          شاراƛالتكلم م Ƙمكان المتكلم وق Ǐالدالة عل Ƙالمكانية فهي التعبيرا  :

  .هنا وهناǁ وهذا وذاǁ وفوƾ وتحƘ وƹيرها 
  : وهو اسم إشارة للقريƔ يختلف باختǚف المقام مƛل " هنا " فƲرف المكان 

  . المكان  من هنا بدأ الباحƚ عملǊ         أǐ من هذا-
  . من هنا نتبين أن التداولية لها جذور فلسƽية         أǐ من هذا المنƲور -

ونجد دƘǙǙ أخرǎ لعناƮر اǗشارة إلǏ المكان كما سماها ليƽنسون 
Levinson  يةƽشارة العاطǗبا Empathie Deixis  )4( Ɣوهو قري Ü مما

Ǌالقزويني في قول Ɣالخطي Ǌأو البعد أو بيان :"...)5(أشار إلي Ɣفي القر Ǌحال  
                                                 

  .20 محمود أحمد نحلة ، آفاق جدیدة ، ص- 1
  .01 سورة اإلسراء ، اآلیة - 2
  .02 ،01 سورة الكوثر ، اآلیة - 3
4 - Levinson .Sc ,Pragmatics , P81  
 بن عبد الرحمان القزویني ، التلخيص في علوم البالغة ،حققه و شرحه عبد الحميد هنداوي ،دار الكتب جالل الدین محمد  - 5

  .62 ،ص 1997، 1العلمية بيروت ، لبنان ، ط
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 ǁأو التوسط كقول : ŷنحو Ɣبالقر ǉأو تحقير Ü زيد ǁأو ذا ǁهذا أو ذلĆƈŁǉŻƤ ا
ŬالĈƤŁي ǎƃƤŽكłرĈلƆ ŁهŻتŽكŃمŶ )1( بالبعد نحو ǊيمƲأو تع ÜǏتعال Ǌنحو قول :ŷ ŁƿĈلŻƤ Ûالم

ĈǈيĈƺ ŁبŃيŁر Żال łابŻتĈالك Ŷ )2(."   
دة إلǏ المقام والعبارة التي وردƘ فيها ولمعرفة مدلوǙتها الحقيقية علينا بالعو

 ǉهذǗاƘشارا.  
 ومن ناحية اǗشاراƘ اǙجتماعية فهي تبين لنا العǚقاƘ اǙجتماعية بين   

الناƩ من حيƚ عدة اعتباراÝƘ فهناǁ إشاراƘ نستعملها مƴ من هم أكبر منا 
 ǎوأخر ÜجتماعيةǙمن نحترمهم لمكانتهم ا ƴم ǎأخر Ƙوعبارا Üسنا ومقاما

حضرتƽƲ : ǁها في الخطاƔ الرسميÜ وهناǁ ألقاƔ التقدير والتبجيلÜ نحونو
 ƘشاراǗمن ا ǁير ذلƹو Ʃوفخامة الرئي Üومعالي الوزير Üǁوسيادت ǁوسعادت
  )3(اǙجتماعية التي نجدها مشتركة بين اللسانياƘ التداولية واللسانياƘ اǙجتماعية

   Ǘأما اƘب      شارا Ʃيها التباƽية أو الخطابية فƮالن      ƾسـاب Ǐحالـة إلـǗا      
       Ǘمن ا Ưلم يعدها البع ǁلذل ÜƾحǙ أوƘأن   . شارا Ǚإ "  ǁهناƘإشارا  Ɣللخطا 

              Ǐمـشيرة إلـ ƭالتي تذكر الن Ƙل في العباراƛوتتم Ɣالخطا ƭتعد من خوا
         ǐرأ Ǐعل ǐرأ Ơفقد يحتار في ترجي Üبالمتكلم ƭومهمـا  : فيقول...موقف خا

        Üفيستخدم لكن ǁوقد يستدر Üعن  : أو بل وقد يضيف فيقول      يكن من أمر ǚفض
  )4(..." من ƛم: ذلÜǁ وقد يريد أن يرتƔ أمرا فيقول

  Ǘا Ưكما نجد بعƘشاراǗخذ من اƋية تƮالن Ƙالزمانية شارا 
ǗواƘالمكانية نحو قولناشارا  : Ǐونشير إل Üƾالساب ǐل الماضي والرأƮƽال

  .كتاƔ ورواية فنقول هذا كتاƔ وهذǉ رواية 
وهو مƽهوم تداولي حيƚ إن  :  Presuppositionمسبƾ  اǙفتراƯ ال- 2

 Ơويوض ÜƔة ما يكون معلوما للمتكلم والمخاطƛضمن محاد Ɲالمستنت Ǐالمعن
 Ǌƃأن ƫǙلي دǚاألطراف " الجي ƾينطل ÜƸالتبلي Ƙعند كل عملية من عمليا

من معطياƘ أساسية معترف بها ومعروفةÜ وهذǉ اǙفتراضاƘ ) المتخاطبون(
 Ǚ المسبقة Ɵالضرورة لنجا Ƹية التبليƽبها المتكلمون وهي تشكل خل ƟرƮي

                                                 
  .36 سورة األنبياء ، اآلیة - 1
 .02- 01 سورة البقرة ، اآلیة -  - 2
  .26 ینظر محمود أحمد نحلة ،ص- 3
  .24 المرجع نفسه ، ص- 4
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وهي محتواة في القولÜ سواء تلƲƽ بهذا القول إƛباتا       ) التبليƺية (العملية 
 فƎن –ويدعǏ هذا اǙختبار اختبار النƽي–أو نƽياÜ وهكذا لو قمنا باختبار قول ما 

  :اǙفتراƯ المسبƾ يƲل Ʈالحا 
   أƹلƾ النافذة -
-Ǚ  النافذة ƾلƺت   

وأيضا هناǁ مبرر )1(" يتمƛل اǙفتراƯ المسبƾ ههنا في كون النافذة مƽتوحة 
  .يدعو إلƹ Ǐلƾ النافذة أو عدم ƹلقها 

فعندما يوجǊ المتكلم كǚمǊ إلǏ السامƴ يƽترƯ مسبقا أنǊ معلوم لÜǊ وأن 
رير نتطلƴ إلǏ تح: " المعلوماƘ مشتركة بين المرسل والمتلقيÜ فƎذا قال أحدهم

Ü يƽهم من هذǉ الجملة أن القدƩ اǓن تحƘ اǙحتǚل      "القدƩ من اǙحتǚل 
 ǉية معرفية لهذƽخل ǁهنا ǐأ ÜƔالمعلومة معروفة للمتكلم والمخاط ǉوهذ

سبƾ مƛار اهتمام الباحƛين ممن أجل ذلǁ كانƘ دراسة اǙفتراƯ ال."  القضية
  .)2(" منذ أوائل العقد السابƴ من القرن العشرين 

وقد بينƘ الدراساƘ أهمية هذا الجانƔ في تƽعيل نƲرية التواƮل بين 
وƲيƽة المعلم تكمن في " المتحاورينÜ وخاƮة في مجال تعليم اللƺاÜƘ فنجد 

 Ǐتدعيمها عل Ɣية المعرفة الواجƽالخل ǉالتي تشكل هذ Ƙتزويد المتعلم بالمعلوما
ƮǙطǚحي لǚفتراƯ  واǙستعمال ا)3(" الدوام بقƮد تحقيƾ التدرج المرسوم 

المسبƾ في الدرƩ التداولي أضيف مدǎ من اǙستعمال العام في لƺة الحياة 
اليوميةÜ ألن ما يقربǊ إلǏ الƽهم في اللسانياƘ التداولية هي أفعال الكǚم التي 

 Ƹة في مجال التعليم ومقام التبليƮخا ÜƔالخطا Ɵنجا Ǐول إلƌت.  
3- ǐستلزام الحوارǙا Conversationnel Implicature  :   ل جانبـاƛويم

      Ǐذا كـان المعنـƎفـ Üƾالمسب ƯفتراǙا Ưالتداولي وهو نقي Ʃمهما في الدر
المستنتƹ Ɲير معروف للمخاطƔ مسبقا فƎن اǙستنتاج يدخل في إطار اǙستلزام           

 ǚƛة فمƛأو ما يعرف بتضمن المحاد ǐالحوار :  

                                                 
  .34 ،ص1992ياللي دالش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ترجمة محمد یحيا تن، دیوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، الج-1
سبق   -2 راض الم ة االفت ى لدراس اوالت األول ود المح ن     Presupposition تع و ستراس سفورد و ه ن أآ ر م سوف آخ ى فيل  إل

Strawson ) 1952 ( اني فریجه         ، الذي أعاد إنتاج مفهوم آان د الریاضي األلم ى ی د ظهر فعال عل بوصفه  ) Frege ) 1892 ق
  .27مشكلة من مشكالت علم الداللة المنطقي المؤسس على الصدق ، ینظر ،محمود أحمد نحلة ، ص

  .35 الجياللي دالش ،ص-3



 28

   Þ أيتضمن كتابǁ األحاديƚ النبوية واألحاديƚ القدسية-أ
Ɣ- النبوية ƚاألحادي   

       Ɣأجا ƚحي Üƭأن الرد ناق Ʋحǚفن)Ɣ (      خرǓا ƾالش ǁوتر Üالƌالس ƾعن ش
  .ليستنتƝ أن كتابǊ مǙ ǚƛ يتضمن األحاديƚ القدسية ) أ(للسائل 

 ويعود الƽضل في نشƋة هذا الجانƔ من الدرƩ التداولي إلǏ الƽيلسوف           
   Ʃـرايƹ األمريكي بـولPaul Grice )   1930-1988( )1(   قـدم ƚحيـÜ 

 Ǌوالحـوار " موضوعا عنوان ƾالمنط "Logic and Conversation   سـنة 
Ü لخƭ تƮورǉ لهذا الجانƔ من الدرƩ وبين األسƩ المنهجيـة التـي             1975

وكانƘ نقطة البدء عندǉ هي أن الناƩ في حواراتهم قد يقولون ما            " يقوم عليها   
Ʃ ما يقولونÜ فجعل وقد يقƮدون عك. يقƮدون وقد يقƮدون أكƛر مما يقولون

  Ü ومـا يقـƮد    What is saidكل همǊ إيضاƟ هذا اǙختǚف بين ما يقال 

What is meant ...     Ǐالقـول مـن معنـ Ǌراد أن يقيم معبرا بين ما يحملƋف
 وربـط   )Ʈ ")2ريƠ وما يحملǊ من معنǏ متضمن فنشƘƋ عندǉ فكرة اǙستلزام           

Ü وهـو أن يتعـاون    Coopérative Principaleهذا اǙستلزام بمبدأ التعاون
 ǉناءƛأو أ ƚالهدف إما قبل الدخول في الحدي ƾتحقي Ǐعل Ɣالمتكلم والمخاط.  

  : وهذا المبدأ يشتمل علǏ أربƴ قواعد سلوكية عامة هي
  :و لǊ فرعان  :  Quantité قاعدة الكم -1

   لتكن إفادتǁ المخاطƔ علǏ قدر حاجتǊ -أ
Ɣ-القدر المطلو ǎتتعد ǁتجعل إفادت Ǚ  Ɣ  

  Ǚ تقل ما تعلم كذبǊ وǙ تقل ما ليسƘ لǁ عليǊ بينة : Qualité قاعدة الكيف-2
  .ليناسƔ مقالǁ مقامRelation : ǁ  قاعدة المناسبة -3
تجنƔ الƺمـوƯ وكـن واضـحاModalité :       Ü قاعدة الطريقة أو الهيئة      -4

  .)3( ولتحترز من اǗجمال ورتƔ كǚمǁ مƴ اǗيجاز

                                                 
، و قد  Natureal Language بول غرایس فيلسوف أمریكي من فالسفة أآسفورد المتخصصين في دراسة اللغة الطبيعية - 1

ذهب غرایس إلى أن المعنى الذي یقصده المتحدث له األسبقية على المعنى اللغوي ، و ساعدت نظریته هذه على التمييز بين 
  .245المعنى و االستخدام ینظر آن روبول و جاك موشالر، التداولية اليوم علم جدید في التواصل، ص 

  .33 محمود أحمد نحلة ،ص  - 2
  .238ر طه عبد الرحمان ، اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي ، ص ینظ- 3
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 ƘنتقاداǙا Ưبع Ƙوقد وجه Ʃردوƽال Ǌأن ǉƈمن ر ǁلهذا المبدأ فهنا
        ÜينƮومخل ÜادقينƮمتعاونين و Ʃالنا ǎفير Üقاǚإط ƴبالواق Ǌقة لǚع Ǚ ǐالذ

وواضحين بيد أن الحوار الذǐ يدور بين البشر يخالف هذا المبدأÜ إǙ أن 
ƹرايƩ كما يذكر محمود أحمد نحلة لم يقƮد بمبدأ التعاون الحوارǐ ما عجل 

فهمÜǊ بل كان يقƮد أن الحوار بين البشر يجرǐ علǏ ضوابط و تحكمǊ هǙƌء 
  .)1(قواعد يدركها كل من المخاطƔ والمتكلم 

 ÜƔي من التخاطƺالتبلي Ɣقد اهتم بالجان Ʃرايƹ أن ǎعبد الرحمان فير Ǌأما ط
 Ǌفي عبارت Ɣهذا الجان Ǐيشير إل Ʃرايƹ أننا نجد Ǚإ Üالتهذيبي Ɣوأسقط الجان

هناǁ أنواƳ شتǏ لقواعد أخرǎ جمالية واجتماعية وأخǚقية : " االتي جاء فيه
التي يتبعها المتخاطبون في أحاديƛهم والتي قد تولد " لتكن مƌدبا "  من قبيل

  .)2(" معاني ƹير متعارف عليها 
  : ولتوضيƠ هذا المبدأ نذكر المƛال التالي 

  ) Ɣ(و ) أ: (في حوار بين طالبين 
 قاƮ–» üلǏ اŸ عليǊ وسلم–عن رسول اŸ من أخرج الحديƚ القدسيÜ   - أ

 Ǎتعال Ŷضبي:" اƷ رحمتي Ɩسبق  «Þ   
Ɣ -   مسلم وأحمد Ǌأخرج  

         Ɣإجابـة الطالـ Ƙل كانƌي هذا التساƽف)Ɣ (             واضـحة )   الطريقـة(     Ü
Ü واسـتخدم القـدر المطلـوƔ مـن الكلمـاƘ دون                   )الكيف( (وƮادقة            
تـǊ كانـƘ ذاƮ Ƙـلة وƛيقـة بـسƌال زميلـÜ                       Ǌ وإجاب )الكم  ( إطالة              

  ).المناسبة )       ( أ(
أما لو خالف قاعدة من قواعد هذا المبدأ أƛناء الحوار فيترتƔ علǏ الـسامƴ أن               

  .يجد ويسعǏ لبلوƹ Ʒاية المتكلم Ü ويكون يقƲا حتǏ يدرǁ هذا الخǚف 
 Ɣإجابة الطال Ƙوكان ƾال السابƛالم Ǐوإذا عدنا إل)Ɣ: (   

- ƠحيƮ ƚحدي Ǌإن .  

                                                 
  .35 ینظر محمود أحمد نحلة ، ص - 1
  .239 ینظر طه عبد الرحمان ، ص- 2
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فهذǉ ليسƘ إجابة عن السƌالÜ فقد أهمل الطالƔ قاعدة 
 فيجعل السامƴ يتساءل عن رواة األحاديƚ الƮحيحة وهم  Relationالمناسبة

 Ǌمبدأ التعاون المشار إلي ƾيتحق Ǚ وعندها Üرƛك.  
 " Ʃرايƹ لةƛومن أم)Grice  ( ية أستاذƮالممتعة ما جاء في تو

ƽيƲتقدم لو ƭة لشخƽلسƽة في ال ) : Üنجليزية ممتازةǙة اƺفي الل Ǌاءتƽإن ك
ربما أن كاتƔ التوƮية يعلم أن هناǁ ) ولقد كان حضورǉ الدروƩ منتƲما 

ǚر مƛكما وأك Ǐأوف Ƙمعلوما Ǐيكون ءحاجة إل ǊنƎف ÜيةƮمة مما جاء في التو
و بذلǁ قد خالف مبدأ التعاون وبخاƮة قاعدتي الكم والمناسبةÜ وهذا ما يبد

      Ɣالطل ƔاحƮ ية يعني ضمنا أنƮالتو Ɣإن كات ƚحي Üودا ومتعمداƮمق
  .)Ǚ ")1 يƮلƠ لوƲيƽة الƽلسƽة 

ويقودنا هذا المƛال إلǏ مبدأ التƋدƔ في الكǚم الذǐ يتعارƯ مƴ قواعد 
 Ǌإلي Ƌيلج ǐالتهذيبي الذ Ɣوهذا هو الجان Üالتي يتضمنها مبدأ التعاون ǁالسلو

  .ما في أǐ حدƚ كǚمي المتحاورون ونراǙ ǉز
 ǉكما حاولوا تطوير Ü يرةƛلة كƛمƋهذا المبدأ ب Ɵون إيضاƛقد حاول الباح

  بƋنها قليلة التماسǁ في  Levinsonوسد ƺƛراتÜǊ التي أشار إليها لƽنسون 
بعƯ الجوانƔ وƹير مƽهومة في جوانƔ أخرÜǎ ويعجƔ لهذا العمل رƹم ما 

 ƭمن نق Ǌيشوب–Ǌرأي Ɣحس–ƠبƮأ Ǌأن Ǚإ  ƚفي البح ƘرياƲمن أهم الن 
  .)2(التداولي 

ورجوعا إلǏ تراƛنا نجد من لطائف هذا اǙستلزام الحوارǐ عند 
 Ǌقƽول الƮيين و علماء أƹǚو أشارالب Ü في السكاكي ǁذل Ǐما إل Ǌتاحƽم 

يتجاوز المǚحƲة المجردة إلǏ التحليل المǚئم للƲاهرة الذǐ يضبط عǚقة 
مستلزم مقامياÜ ويƮف ƈلية اǙنتقال من األول إلǏ المعنǏ الƮريƠ بالمعنǏ ال

  .)3(الƛاني بوضƴ قواعد استلزامية واضحة 
    Ƙنا العربي أم في الدراساƛة وسواء أكان هذا المبدأ واردا في تراƛالحدي

فƎننا نبحƚ من وراء ذلǁ عن كيƽية بلوƷ الكǚم درجة اǙنتƽاƳ بين 

                                                 
  .174 شاهر الحسن ، ص- 1
2 - Levinson .S.C, Pragmatics , P 100  
  .40 ینظر محمود أحمد نحلة ص- 3
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 Üوفالمتخاطبين ǁتعامل واشترا Ɣي الخطاƽ مرتبة وزيادة درجة ƾوتحقي Ƴاƽانت
  .في سلم التواƮل 

  : Actes de Parole أفعال الكǚم -4
من فلسƽة اللƺة الطبيعية التي طرحها أحد " أفعال الكǚم " تنطلƾ نƲرية 

بحوƚ فلسƽية "  في كتابL. Wittgenstein  Ǌفǚسƽة كمبريدج وهو فيتجنشتين 
واستحالة الƮƽل بين الدǙلة " ة ألعاƔ اللƺ" وفي فكرتǊ األساسية عن " 

 ǐوالتداول أ Ɣة ( والتركيƺعلي للƽستخدام الǙيلسوف األمريكي )اƽأن ال Ǚإ Ü
 يعد من األوائل الذين أسسوا هذǉ النƲرية التي  John Austinجون أوستين

  .انطلقƘ عندǉ من نقدǉ لطرƟ فلسƽي 
 اللƺة يرǎ أن قول شيء ما هو دوما إƛباƘ شيء ماÜ أǐ أن دور"   

       ƾدƮوالقضايا النافعة هي التي تقبل ال Üخبار عن العالمǗا Ǐر علƮيقت
 ǐهذا الرأ Ưولدح ÜǏأحكام خالية من المعن ǎسو Ʃوما عداها لي ÜƔأو الكذ
يقدم أوستين نماذج من عباراƘ لها Ʈيƺة الجمل اǗخبارية و لكنها Ǚ تƮف 

   .)1(" ما وǙ تƛبƘ حدƛا واقعياÜ بل يتم بها إنجاز فعل 
فعند التلƲƽ بهـذǉ العبـارة      " حكم القاضي ببراءة المتهم     " مƛال علǏ ذلǁ جملة     

يكون القاضي قد أنجز فعل البراءةÜ وǙيƮف هنا حالة البراءةÜ ولـذلǁ فـƎن              
  .المتكلم يقوم بƎنجاز فعل ما عند التلƲƽ بǐƋ تعبير 

          ƛحد ƴنƮبل ي Ɣليا فحسǙد Ǐم عند أوستين معنǚالك ǐدƌي Ǚير مـن     وƛا في ك
األحيان لذلǁ تƮدǎ للرد علǏ فǚسƽة الوضعية في محاضراتǊ التي ألقاها في            

  .)2( 1954 و 1952أوكسƽورد ما بين سنتي 
ورفƯ أن تكون الوƲيƽة الوحيدة للعبارة اǗخبارية هي وƮف حـال               

 وينجز المتكلم فعǚ    –كما ذكرنا سابقا  -الوقائƴ وƽƮا يكون إما Ʈادقا أو كاذبا        
تلǊƲƽ لجملة ماÜ من هذا المنطلƾ توƮل إلǏ نƲرية أفعال الكـǚم المرتبطـة              ب

  :أساسا باللسانياƘ التداوليةÜ وميز أوستين بين نوعين من األفعال 

                                                 
  ..99 ،ص 2002 1للقرن العشرین ، شرآة الجالل للطباعة اإلسكندریة ، طعطيات أبو السعود ، الحصاد الفلسفي - 1
لم  ) 1960-1952(درس الفلسفة في أوآسفورد  ) 1960- 1911(منطقي و لساني بریطاني  :  John Austin جون أوستين - 2

ا عشرة في آتاب نشر بعد   محاضراته التي ألقاها في هارفارد و عدتها اثنت J.O.Urmisonتصدر له آتب ، قد جمع إرمسون 
   .245آن بول و جاك موشالر ، ص. ینظر  " . How To Do Things With Words: " وفاة أوستين بعنوان 
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وهي األفعال التي تخبر عن واقƴ العالم :  Constative  أفعال إخبارية -
  .الخارجي و تكون Ʈادقة أو كاذبة 

فعال اǗخبارية وتستخدم وهي خǚف األ: Performative  أفعال أدائية -
 ƠƮوالن Ɣعتذار والترحيǙنجاز فعل كالتسمية واǗ... ƣال . Ǚ مƛ ومن
Ü فمǚƛ إذا قارنا بين )1(توƮف بƮدƾ وǙ كذƔ بل تكون موفقة أو ƹير موفقة 

  : المƛالين 
  . أعتذر لǁ عما Ʈدر مني -أ
Ɣ-ǉألستاذ Ɣدا يعتذر الطالƹ .  

مضارعا مƛبتا فاعلǊ المتكلمÜ       " أعتذر " الƽعل ) أ(ألول نجد في المƛال ا
فنجد الƽعل     ) Ɣ(وبنطقǊ يحƮل اǙعتذار وجها لوجÜǊ أما في المƛال الƛاني 

Ǚ يشكل فعل أداء والجملة هنا إخباريةÜ تخبرنا عما سيƽعلǊ الطالƔ " يعتذر" 
  .ƹدا اتجاǉ أستاذÜǉ وقد يحƮل اǙعتذار أو Ǚ يحƮل 

رǎ أوستين أن األفعال األدائية Ǚ تكون موفقة إǙ إذا تحققƘ لها  وي  
أنƮحǁ : شروط المǚءمة وهي الشروط الǚزمة لنجاƟ الƽعلÜ كƋن تقول لرجل

 ǐأو تقول أعد دون أن تنو Üعلƽأداء ال ƘƋفقد أس ÜǊد تضليلƮتق Ƙبكذا وأن
  :ومن هذǉ الشروط ... الوفاءÜ فيكون األداء ناقƮا وهكذا

د إجراء عرفي مقبول ولǊ أƛـر عرفـي معـين كـالزواج مـǚƛ                        وجو -"
ƾǚأو الط.  

أن يتضمن اǗجراء نطƾ كلماƘ محددة ينطƾ بها أناƩ معينـون فـي              -
  .Ʋروف معينة 

 .أن يكون الناƩ مƌهلين لتنƽيذ هذا اǗجراء  -

-  ǚحيحا وكامƮ يذƽ2("أن يكون التن( 

ي اǗجراء Ʈادقا في أفكارǉ     وكذلǁ هناǁ شروط قياسية كƋن يكون المشارǁ ف       
 Ǌب Ǌسƽوأن يلتـزم بما يلزم ن ǉومشاعر  

فƎذا قلƘ لطالƔ سƋعيرǁ كتابـا يساعدǁ في بحǁƛ ولم تƽعـل فƋداء الƽعــل             
  .هنا كان معيبـا

                                                 
  .44 محمود أحمد نحلة ، ص- 1
  .45ص ،  المرجع نفسه- 2
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 ƹير وحين تبين ألوستين أن تمييزǉ بين األفعال اǗخبارية واألدائية"   
وأن كƛيرا  ÜاǓدائية ليƩ منهاحاسم وأن كƛيرا مما تنطبƾ عليǊ شروط األفعال 

: من األفعال اǗخبارية تقوم بوƲيƽة األدائية رجƴ عودا علǏ بدء إلǏ السƌال
 Þ Ǚقـو ƾحين ننط ǚ1(" كيف ننجز فع(.  

 وفي إجابتǊ عن هذا السـƌال ميـز مرة أخرǎ بـين ƛǚƛــة أنـواƳ مـن                
  :األعمـال اللƺوية

 التلƲƽ بجملة تƽيد معنǏ وهو: )L'acte Locutoire  )2الƽعل القولي   -أ 
الƽعل ( انطǚقا من معنǏ ألƽاƲهاÜ إنǊ بعبارة أخرǎ فعلąĈĈ لقول شيء ما 

ąهنا قول  . ( 

 Ɣ-  ǐنجازǗعل اƽالL'acte Illocutoire  :      هامƽوهو فعل أمر أو است
الÜ ƣإنǊ فعل ينجز عندما نقول شيئا ماÜ  ...أو طلƔ أو تعجƔ أو نداء 

 ) .الƽعل هنا إنجاز ( حققا سطحيا في الجملة وهذا الƽعل Ǚ يكون مت

وهو فعل إقناƳ شخL'acte Perlocutoire  : ƭالƽعل التƛƋيرǐ  -ج 
بشيءÜ أو إزعاج شخÜƭ أو حمل شخƭ ما علǏ كǚمناÜ إنǊ أƛر 

 ǐنجازǗعل اƽ3(ال(. 

 :ويمكننا أن نجمل هذǉ األنواƳ الƛǚƛة في هذا المƛال

أنǊ تلƲƽ بتلǁ الجملة أǐ " أخرج الزكاة " قال لي : القول - 1
  التي تعني إخراج الزكاة 

أنجز المتلƲƽ أمراÜ فقد أمرني بƎخراج الزكاة حين : اǗنجاز - 2
 ǉǚبالقول أع ƾنط 

أقنعني بƎخراج الزكاة ترƹيبا في الدخول إلǏ : التƛƋير  - 3
 .الجنة أو ترهيبا من النار

                                                 
  .45 محمود أحمد نحلة ،ص- 1
طه عبد الرحمان فيما یخص . ما ذآره د مشكال ، حيث تنوعت المقترحات منها  Illocutoireظلت ترجمة مصطلح -  - 2

أن التكلم : (قد ظفرنا ینص یؤید هذه التسمية في آتاب الفروق اللغویة ألبي هالل العسكري ، و هو: " العناصر الفعلية بقوله 
   .27،ص )تعليق الكالم بالمخاطب فهو أخص من الكالم ، و ذلك أنه ليس آل آالم خطابا للغير 

مصطلحات " الفعل اللغوي " ، و لقد آثرنا أن نستعمل لتسمية مستویات " فعل التأثير " ا التعبير األجنبي بـو یمكننا أن نترجم هذ
، حرصا على استثمار خاصية االشتقاق التي تمتاز بها اللغة العربية حيث تستثمر المقابالت /م .ل.ك/مشتقة من نفس المادة 

  .261مان ، اللسان و الميزان ، صطه عبد الرح: ینظر " األجنبية الترآيب المزجي 
  .03 ،ص 2000 ،1 عبد المجيد جحفة ، مدخل إلى الداللة الحدیثة ، دار توبقال للنشر  الدار البيضاء ،ط- 3
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ƛǚƛة دون الƮƽل وهنا يƌكد أوستين أننا عندما نتلƲƽ بقول نقوم بهذǉ األفعال ال
ǐنجازǗعل اƽال Ǐإل Ǌاهتمام Ǌبينها كما وجL'acte Illocutoire  Ǐحت Ü 

 Ƙرية فسميƲالن ŇƔل ƠبƮنجازية " أǗرية اƲالن."  
  .بعد هذا قدم أوستين تƮنيƽا ƈخر لǖفعال الكǚمية علǏ أساƩ قوتها اǗنجازية 

  :ويعترف بƋنƹ Ǌير راƯ عن هذا التقسيم وهو كاǓتي 
وتقوم هذǉ األفعال علǏ إطƾǚ أحكام  :  Verdictifsال األحكام  أفع- 1

  ...حكمÜ ووƮفÜ وحلل وقيم : ذاƘ قيمة أو حدƚ مƛل
2 - Ƙأفعال القرارا Exercitifs  :           Üل في اتخاذ قرار ماƛوتتم

أمرÜ وعيŇنÜ     : أو استعمال السلطة لƮالƠ أو ضد أفعال معينة مƛل
  ...وطلƔ ونهÜǏ وأعلن 

: وهي التزام المتكلم بƽعل شيء ما مƛل :  Promossifs أفعال التعهد -3 
  ...التزمÜ ونذرÜ و وعدÜ وقسمÜ وضمن 

4 - ǁأفعال السلو Comportatifs  : ǁسلو ǉل في ردود فعل اتجاƛوتتم
اعتذرÜ وشكرÜ ورحÜƔ : اǓخرين و إƲهار مشاعر نƽسية وحدƚ ما مƛل

 ǁوبار Üولعن Üǎوعز...  
5 -Ǘأفعال ا  ƟيضاExpositifs  : ǐرأ Ưر أو عرƲل في بيان وجهة نƛوتتم

  )1(...شكǁ وƮوÜƔ واعترÜƯ وفسرÜ وأنكرÜ وأكد : مƛل
 Ƙبين ƚالعربي حي ƚأوستين لم يكن جديدا بالنسبة للباح Ǌوما جاء ب

 Ƙة العربية أدركوا منذ قرون شيئا " الدراساƹǚأن علماء النحو العربي والب
ي المنسوبة إلǏ أوستينÜ حيƚ قسموا الجملة العربية عن نƲرية الحدƚ الكǚم

إلǏ جملة خبرية وجملة إنشائية و وضعوا لكل منها وƽƮا نحويا وبƹǚيا     
 قلما يعترفون للعرƔ والمسلمين بƽضل هذا السبƾ –كعادتهم–ولكن الƺربيين 

  .)2(" العلمي 
  
  

                                                 
1 - J.L..Austin , Quand Dire C'est Faire , Traduction Française De Gilles Lane Editions Du Seuil 

1970, P153-154    
  .182، السيمانتيكية و البرجماتية ،ص شاهر لحسن - 2
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  : ومما ذكر في بعƯ كتƔ البƹǚة 
ر إلǏ قسمين هما الخبر الƮادƾ والخبر الكاذÜƔ أن الجمهور يقسمون الخب" 

األول ما يطابƾ حكم الواقƴ والƛاني ما Ǚ يطابƾ حكم الواقÜƴ وذهƔ بعضهم 
 Ǌحكم ƾيطاب Ǚ ما Ɣوالكاذ Üاعتقاد المخبر Ǌحكم ƾما يطاب ƾادƮأن ال Ǐإل

  ...)1("اعتقاد المخبر
راƛنا اللƺوǐ تعمقا في ت) الخبر واǗنشاء ( وهكذا يجد المتتبƴ لهذǉ الƲاهرة 

  .في تحليل مƽاهيمها ضمن مباحƚ علم المعاني 
وفي تقديمǊ لتلǁ األƮناف السابقة بين أوستين أنها Ǚ تشكل الوسائل 

فهناǁ وسائل لƺوية . " الوحيدة التي يمكن أن يعتمدها المتكلم أƛناء الكǚم 
 التطويÜ  Ơ أو Mode )الكيƽية (أخرǎ تضاف إلǏ األفعال اǗنشائية كالحكم

Accent  مةƺوالن Ü Intonation  ƾوعطف النس Conjonction  ǁوسلو 
  .)2( "وحال الحديƚ أو القول ) حركاتǊ وإيماءاتǊ ( المتكلم العام 

 Ƙوما قدمǊ أوستين يعد بداية لوضƴ نƲرية ألفعال الكǚمÜ وقد ذكر   
 شاملة اعترافǊ السابƾ بƋنƹ Ǌير راƯ عما قدمǊ في هذا المجال لوضƴ نƲرية

يعتد بهاÜ فهذǉ اǙنطǚقة تمهد لتحديد بعƯ المƽاهيم لمن يƋتي بعدǉ من الباحƛين 
  )3(.كتلميذǉ سيرل 
 يحتل موقƴ الƮدارة –وهو فيلسوف أمريكي-  John Searleفجون سيرل 

 Ǌو طورها وأهم ما جاء ب ǉرية أستاذƲأعاد تناول ن ƚحي Üأوستين Ƴبين أتبا:  
الوحدة الƺƮرǎ لǚتƮال اللƺوǐ وأن للقوة اǗنجازية أن الƽعل اǗنجازǐ هو " 

 Ǌديƌي ǐالذ ǐنجازǗعل اƽال Ƴيبين لنا نو ÜنجازيةǗدليل القوة ا Ǐيسم ǚدلي
المتكلم بنطقǊ للجملةÜ ويتمƛل في نƲام الجملة والنبر والتنƺيم  وعǚماƘ الترقيم 

  )4(". في اللƺة المكتوبةÜ وƮيƺة الƽعلÜ وما يسمǏ األفعال األدائية 

                                                 
  .12 القزویني ، التلخيص في علوم البالغة ، ص- 1
  .23 الجياللي دالش ، مدخل إلى اللسانيات التداولية ،ص- 2
 تلميذ أوستين ، اعتبر أن وحدة التواصل هي 1932فيلسوف أمریكي ولد سنة :  John Rogers Searle جون روجرز سيرل - 3

   Speech Acts , an Essay in The Philosophy of Language ,1969-: من أهم مؤلفاته العمل اللغوي 
                         - Expression and Meaning , 1997 .           

  .244 ینظر آن روبول و جاك موشالر ، ص-
  .47 محمود أحمد نحلة ، آفاق جدیدة ، ص- 4
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إǙ أن سيرل لم يكتف بها فذكر أن الƽعل الكǚمي بالنسبة إليǊ أوسƴ من أن 
  .يقتƮر علǏ مراد المتكلمÜ بل هو مرتبط بالعرف اللƺوǐ واǙجتماعي 

فالقول في نƲرǉ شكل من أشكال السلوǁ اǙجتماعي الذǐ تضبطǊ قواعد و قد 
  )1(:حƮر سيرل أربƴ قواعد أساسية لشروط المǚءمة وهي

-     ǐسنادǗا ǎقاعدة المحتوRègles du Contenu Propositionnel     
   Règles d'introductionقاعدة التقديم                      -
-                   ƭǚخǗقاعدة اRègles de Sincérité       
     Règles Essentielleالقاعدة األساسية                  -

في الحديƚ القدسي " الكƽاية " ذǉ الشروط علǏ فعل ونقدم مƛاǙ لتطبيƾ ه 
  :التالي

 – عن رسول اƮ ŸلǏ اŸ عليǊ وسلم – رضي اŸ عنǊ –عن أبي الدرداء 
يŁابƆ ŁǅŃدŁمŁ صŮüŁ لĈي ĆƈرŃبŁƲŁ رŁكŻعŁاąƖ مĆƈ ŃǅĈوĈüŉ النŬهŁارĆƈ ĈكƃفŁƿĈ : قاü اŶ تعالǍ «قال 

 łǇŁرĈخƆ« .)2(  
 وهي - عزŇ وجلĊ- وهو ابن ƈدم يقدم عبادة Ɣ ( Ÿ(فقاعدة المحتوǎ الطرف 

  ) ج(الǚƮة 
أن ǚƮة أربƴ ركعاƘ من أول النهار قد تƽيدÜ ألن ابن : أما القاعدة التمهيدية

  .قادر علǏ تƋدية العمل ) ƈ)Ɣدم 
ƭǚخǗدم هذا ) أ(الطرف : قاعدة اƈ ابن ǐدƌالعزة يريد حقا أن ي ŋƔوهو ر

  .حǏ ألن ƛوابها عƲيم العمل وفيǊ حƚ علǚƮ Ǐة الض
باألجر والƛواƔ الكبير ) أ(يحقƾ العمل فيجازيǊ ) Ɣ(الطرف : القاعدة األساسية

Ǌيوم Ǌيƽويك.  
ويمكن ƮياƹتǊ بطريقة أخرÝǎ حيƚ نجد في هذا الحديƚ القدسي أن   

 ÜƲƽهو إنجاز فعل التل Ƙبالكلما Ʋƽالتل ) ƚوفعل )الجمل الواردة في الحدي Ü
Ʈل أربƴ ركعاƘ من أول النهارÜ وإنجاز فعل القضية : قوة التلƲƽ هو األمر

أكƈ ǁƽخرÜǉ الذǐ يجسد : هو اǙلتزام بالǚƮة المذكورةÜ وفعل أƛر التلƲƽ هو
 Ƙأفكار وأفعال ومعتقدا Ǐها األفعال السابقة علƛالتي تحد ƘيراƛƋوالت Ɲالنتائ

                                                 
  .26سانيات التداولية ، ص الجياللي دالش ، مدخل إلى الل- 1
 . رواه الترمذي بسند صحيح- 2
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 ƴالقولفيمكننا.المستم  :        ÜǊأو ننبه Ǌƽنذار نخيǗوبا Üا ماƮشخ ƴإن بالحجاج نقن
Ǌƽقƛو ن Ǌنقنع Ǌمنا لǚعƎوب Üيعمل شيئا ما Ǌنجعل Ɣوبالطل.   

            ǊƽنيƮة عبر تƺم في اللǚر أفعال الكƮلها في   )1(هذا و قد حاول سيرل أن يح 
  :خمسة أنماط رئيسة 

لتي تلزم وهي األفعال ا:  Représentativesأفعال تمƛيلية - 1
المتكلم بقƮد القضية المعبر عنها ومن أمƛلتها أفعال التقرير 

  واǙستنتاج 
 وهي األفعال التي تمƛل محاوDirectives: ƘǙأفعال توجيهية  - 2

 Ɣلتها أفعال الطلƛللقيام بعمل ما ومن أم ƴالمستم Ǌالمتكلم لتوجي
 .والسƌال 

م وهي األفعال التي تلز :  Commisivesأفعال التزامية  - 3
المتكلم بالنهوƯ بسلسلة من األفعال المستقبلية ومن أمƛلتها 

 أفعال العرƯ والوعد والوعيد 

 وهي األفعال التي تعبر عن :Expressivesأفعال تعبيرية  - 4
     Ɣعتذار والترحيǙلتها الشكر واƛسية المتكلم ومن أمƽحالة ن

 .والتهنئة 

حدƚ  وهي األفعال التي ت:Déclarativesأفعال إعǚنية  - 5
تƺيراƘ نحوية في نمط األحداƚ العرفية التي ƹالبا ما تعتمد 
 Ʃأو طقو Ɣن حرǚعƎطالة كǗاجتماعية تتسم با Ʃطقو Ǐعل

حيƚ تحمل تعبيراƘ إلǏ . زواج أو أفعال طرد وإقالة من العمل
 .)2(العالم بالقول

  .وهذǉ األفعال ناجحة إذا طابƾ محتواها القضوǐ العالم الخارجي 
وهذǉ هي –ل وجود أفعال مباشرة وأفعال ƹير مباشرة كما أكد سير

 –التعديƘǚ التي أدخلها علǏ نƲرية أوستين في تƮنيف األفعال الكǚمية
 ÜǊمطابقا لما يعني Ǌهو أن يكون مراد المتكلم وما يقول ǉرƲعل المباشر في نƽفال

                                                 
 http://www.alim baratur .com،2003  ینظر جون أوستين و جون سيرل، أفعال الكالم، ترجمة منصور العجالي،- 1

  .03ص
  .03 المرجع نفسه ، ص- 2
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أما الƽعل ƹير المباشر فهو ما خالف ذلÜǁ وقد ناقƫ سيرل عددا  وفيرا من 
التƋدƔ " األفعال اǗنجازية ƹير المباشرة وǙحƲ أن الƺاية من استخدامها هو 

 ƚفي الحدي" Ü " Ƙالكلما Ǌر مما تحملƛأك ƴالمستم Ǐإل ƚينقل المتحد ƚحي
 Üويةƺير لƹ وية أمƺية المعرفية المشتركة بينهما سواء لƽالخل Ǐاعتمادا عل

لتƽكيرÜ ويƛير مƽهوم األفعال إضافة إلǏ قدرة المستمƴ علǏ اǙستنتاج والتعقل وا
الكǚمية ƹير المباشرة مسƋلة إمكانية قول شيء من جانƔ المتحدƚ يحمل ما 

: فلو أن األستاذ قال للطالƔ )1(" يقول من معنǏ كما يحمل معنǏ إضافيا ƈخر 
هل تسمعني شيئا مما حƲƽتÞ Ǌ فƽي مƛل هذǉ الحالة تعد القوة األساسية للتعبير 

 حين إن القوة الƛانوية أو الحرفية للتعبير هي جملة هي طلƔ الحÜƲƽ في
وƛمة أساليƔ يمكن اتباعها في دراسة تداولية الخطاƔ اقترحها . استƽهامية

  .ساكƩ وبراون ويول وفان دايǁ وƹيرهم : مجموعة من اللƺويين أمƛال
 Ɣاألسالي ǉومن بين هذ  :  

التنƲيم التتـابعي   تبادل األدوار بين المتخاطبينÜ ويقƮد بها التنسيƾ أو          -
األزواج " أǐ توزيƴ الكǚم عبر متخاطبينÜ فيطـرƟ سـاكƩ فكـرة            

ــة  ــل" المتقارب ƛزمــة مǚــر  المت ــاƘ التعبي ــƛ Ǐنائي ــƾ عل :          ويطل
  ... اǙستجابة–رد التحيةÜ الدعوة–الجواÜƔ التحية –السƌال

-  Ɣالخطا Ƙماǚيمكن أن        : ع Ǚ Ƙرداƽوتتضمن استخدام مجموعة من الم
بالرجوƳ إلǏ النحو التقليدǐ أو الدǙلة التقليدية للجمـل المƽـردةÜ           تƽسر  
 .من فضلÜǁ بالتƋكيدÜ شكرا : مƛل

-  Ɣالتخاط Ɣقـة األدوار بـين            : ألقاǚعـن ع Ɣاأللقـا ǉوتكشف هـذ
المتخاطبين من حيƚ المركز اǙجتماعي والسيطرة والمـودة واأللƽـة          

 .الƣ ...ودرجة البعد أو اǙقتراƔ والƮداقة

- Əالمباد   Ɣالتعاونية في الخطا  :       Ɣول الخطـاƮتتحكم في أ Əهي مباد
 )2(. التي اقترحها بول ƹرايƩ وقد ذكرناها سابقا
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وقد أƛبتƘ الدراساƘ أننا نتواƮل باألفعال اǗنجازية ƹير المباشرة أكƛر من 
Üنجازية المباشرةǗلنا باألفعال اƮتوا» Ǚتستخدم إ Ǚ نجازية التيǗفاألفعال ا

  ة جدا وهي تقتƮر في الƺالƔ علǏ ما يسمǏ األفعال المƌسساتية مباشرة قليل
Ưويƽألن  أو التشريعية كالتوكيل والتÜجارة ونحوهاǗوا ƚية والتوريƮوالو

 Ƴوضيا Ʃاللب Ǐإل ǐدƌير مباشرة فسوف تƹ هنا Ƙمية إن استخدمǚاألفعال الك
ƾ1(»الحقو( .  

ƈخر ƛ Þم كيف فƎذا طرƟ سƌال كيف يقول المتكلم شيئا ويعني شيئا 
يكون ممكنا أن يسمƴ المخاطƔ شيئا لǊ معنǏ ويƽهم منǊ معنƈ Ǐخر Þ وقد 

 إلǏ حل هذا اǗشكال بمبدأ التعاون الحوارǐ –كما رأينا سابقا–توƮل سيرل 
     Ɣبين طال ǐل هذا النموذج الحوارǚمن خ ǁذل Ơونوض Üƴبين المتكلم والسام

 Ǌأعرت - أ: وزميل ǐالذ Ɣالكتا Ƙهل طالع Þ ǉإيا ǁ  
Ɣ- يرةƛبمهام ك Ƙلƺلقد انش. 

ǐنجازǗعل اƽفال " : Ƙلƺلنا " انشƮلكن يو Üالƌجوابا مباشرا عن الس Ʃهو لي
إلǏ استنتاج شيئينÝ األول مباشر وحرفي وهو اǗخبار بكƛرة المهام التي كان 

Ü والƛاني ƹير مباشر وهو التƋسف عن عدم تمكنǊ من )Ɣ(منشǚƺ بها العنƮر 
فالƽعل اǗنجازƹ ǐير المباشر بنوعيǊ محول عن الƽعل ." تاƔمطالعة الك

اǗنجازǐ المباشر ومن ƛم فƎن الƽعل اǗنجازƹ ǐير المباشر يتضمن الƽعل 
 Ʃينعك Ǚالمباشر و ǐنجازǗ2(". ا(  

وهكذا نرǎ في الƽعل الكǚمي ƹير المباشر أن المتكلم يعني شيئا   
مل معنǏ الجملة إضافة إلǏ شيء إضافيا علǏ ما تعنيǊ الجملةÜ فالمنطوƾ يش

زائد وراءهاÜ ويندرج هذا ضمن اǙستعارة من زاوية تداولية التي خƭƮ لها 
 Ǌمن كتاب ǚكام ǚƮسيرل ف ) "Ǐسنة ) التعبير والمعن ǉنشر ǐ1979الذ     Ü

ومشكلة اǙستعارة عندǉ هي جزء من مشكلة لƺوية عامة هي تƽسير الكيƽية " 
 Ǐالجملة أو الكلمةالتي ينعزل فيها معن Ǐوقد بلور مشكلة  ...المتكلم عن معن
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 Ǐومعن Ü الكلمة أو الجملة من ناحية Ǐقة بين معنǚستعارة في فهم العǙا
 ǎمن ناحية أخر ƾ1(". المتكلم أو المنطو(  

وبين سيرل أنǙ Ǌبد أن يشارǁ المتكلم والسامƴ في مجموعة عامة مـن       
فالمستمƮ ( ƴديقي بحر : (  قال شخƭ  المبادƏ حتǏ يكون التواƮل ممكنا فƎذا     

               Ǌأن يستحـضر معرفتـ Ǌوعلي Üيمكن أن تكون حرفية Ǚ الجملة ǉيعلم أن هذ
الواقعية كي يعرف السمة المميزة للبحرÜ فتكون األقرÜƔ ومن سماƘ البحـر            

 ǚƛرة والسخاء : مƛوالك ƾوالعم ƳتساǙا.. ƣال  
ـ   سمة ومǚمـƠ الوجـǊ        كما أن هناǁ أماراƘ أخرƹ ǎير معجمية كالنƺمة والب

  .تساعد علǏ تقريƔ المعنǏ ... وحركة اليدين
وهذǉ األفكار التي طرحها سيرل في بحǊƛ لها بذور في البƹǚة العربية              

           Üستعارة هو عبد القاهر الجرجانيǙف اƮحجاجية لو Ƙلياƈ وأول من استخدم
بينǊ طǊ عبد   فلǚستعارة جانƔ عملي تداولي قد ƹاƔ عن البƹǚيين والنقاد كما           

 Ǌالرحمان بقول " :                 Üمǚة بمقـام الكـƺد اللŇوجود تقي Ƹستعارة هي أبلǙحقا إن ا
... ويتكون هذا المقام من المتكلم والمستمƴ ومن أنساقها المعرفيـة واǗراديـة           

        ƾستعارة تدخل في سياǙل الخطابي   " وهذا التقيد يجعل اƮباعتبارهـا  " التوا
  )2("  العمليـة نسقا من القيم والمعاييـر

            Ưالشكـل الوحيد للتعار Ƙستعارة سيرل فهو يراها ليسǙا Ƙلƺوإن ش
بين معنǏ المتكلـم ومعنǏ الجملـةÜ فهنـاǁ المƽارقـة واألفعال الكǚمية ƹير          

  .المباشـرة 
               Ưفيهـا بعـ Ƙستعـارة هي الجملـة أو العبـارة التي اسـتخدمǙفا

  .الكلمـاƘ مجازيـا 
 إلǏ أن الدراسـاƘ التي تناولƘ التداوليـة اقتربƘ        ومما سبـƾ نتوƮل    

           Ɣالتي تجعـل الخطـا Ƙيـاƽفي تحديـد مجالهـا في جعلهـا دراسـة للكي
 Ɵالتـي تضمن استمـرار هذا النجـا Əم تحديـد المبـادƛ Ü3(ناجحـا(  
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وفـي خضـم ما تناولنـاǉ من طـرƟ بعƯ اǓراء واألفكار حول   
ذكيـر بوجـود بـذور هذا الطرƟ في تراƛنا التداوليـة يقودنـا إلǏ الت

النحوǐ العربي  والبƹǚـيÜ لذلǁ علينـا أن نكون علǏ وعـي دائـم في 
 Üستيراد والتبنـيǙي باƽنكت ǚف ÜƔرƺكـر القـادم إلينا من الƽال ƴتعاملنـا م
 Ɣيكتس Ǐقافـي الراهـن حتƛمن واقعنـا ال ƾوننطل Üوإنما نحـاور ونجـادل

Ǔخر أƮالتـǊ وديناميتÜǊ وفي هذا الموضوƳ يقـول نƮر حوارنـا مƴ ا
فكيف نربط بين العلـم الجديـد وبين التراƚ العربي Þ  ...«: حامد أبو زيـد

وما قيمـة هذا الربـط Þ أهو وهـم التƮƋيـل الذǐ يتنازعنـاÜ فكلما أتتنـا 
 Ǚ ن المعرفـةƋونحتمـي ك  Ǌنلوذ ب ƚالتـرا Ǐهرعنا إل Ɣرƺيحـة من الƮ

  )1(» تستقر في وعيينا إǙ إذا كان لها سنـد من تراƛنا حقيقـي أو وهمي 
ومن هنا يƌكد ضرورة العودة إلǏ التراƚ ألنǊ ليƩ قطعة عزيزة من    

التاريƣ فحسƔ ولكنǊ دعامة من دعاماƘ وجودناÜ وفي نƩƽ الوقƘ أǙ نقƴ في 
Ǚ تدرǁ نƽسها إǙ أسرǉ فعلينا أن نعيد فهمǊ وتƽسيرǉ وتقويمÜǊ فالذاƘ الƛقافية 

 Ǌخر للتحاور معǓم مواجهة اƛ Ǚنا أوƛهم تراƽب.  
             ǁفهنـا Üي القديمƹǚالب ƚفي الترا ǁكذل Ǐعن التداولية يتجل ƚوالحدي

 )  Lausbergلوسـبرج  ( عǚقة وطيدة بينهماÜ فيعرف الباحـƚ األلمـاني   
Ǘ Ơحـداƚ  بƋنها نƲام لǊ بنية من األشكال التƮورية واللƺويةÜ يƮل  « البƹǚة

             ǎالطريقـة يـر Ʃƽوبن Üالمتكلم في موقف محدد ǉينشد ǐير الذƛƋالت )  ƫليـت
Leitch (    ال بـينƮتـǙإذ إنها ممارسـة ا ÝميمهاƮ ة تداولية فيƹǚأن الب Ü

المتكلم والسامƴ بحيƚ يحǚن إشكالية عǚقتهماÜ مـستخدمين وسـائل محـددة            
   )2(. للتƛƋير علǏ بعضهما

   ƹǚفالب Ʃهذا األسا Ǐـة أداة          وعلƺالل Ǐقان في اعتمادهما علـƽة والتداولية تت
                     Ɣوما يهم في التحليـل التـداولي هـو الخطـا Üالمتلقي Ǐعل علƽلممارسة ال

علـم  " وفاعلÜǊ كما نجد الناقد اللƺوǐ ريتشاردز يعني بتعريف البƹǚة بƋنهـا            
  )3(". فلسƽي ينحو إلǏ السيطرة علǏ القوانين الجوهرية Ǚستعمال اللƺة 
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 ƚالقول من حي ǎمستو Ǐة تمضي علƹǚة يجعل البƺاستخدام الل Ǐفالتركيز عل
:           " ƛم يمضي ريتشاردزÜ فيحدد هدف البƹǚة بƋنها...الƽهم والتواƮل

دراسة سبل الƽهم وعدم الƽهم عن اللƺويين علǏ أن الخاƮية الƽلسƽية لهذا العلم 
ƮتǙا Ɣهتمام الشديد بجانǙكد من اƋتت ǉعند ƳقناǗا Ɣهتمام بجانǙر من اƛال أك

 ƳمتاǗير أو اƛƋ1(" أو الت(.  
قد تزدوج أساليƔ اǗقناƳ " وفي هذا الموضوƳ يقول طǊ عبد الرحمان   

 Ǌوتوجي ÜƔير في اعتقاد المخاطƛƋالت Ǐأقدر عل ǁفتكون إذ ذا ƳمتاǗا ƔساليƋب
نǊ يراها رأǐ كƋ...سلوكǊ لما يهبها هذا اǗمتاƳ من قوة في استحضار األشياء

  .)2( "العين 
وكانƘ البƹǚة في القديم هي فن اǗقناÜ Ƴ حيƚ تقوم علǏ تحليل األقوال 
 Ǐول إلƮهتمام ببنية القول للوǙا ǐأ Üالمتلقين Ǐير علƛƋالخطابية وسبل الت

  .والبƹǚة هي اǗبƷǚ أو التوƮل إلǏ موضوƳ اǙتƮال.النتائƝ المتوخاة منها 
البƹǚة كل ما تبلƸ بǊ من المعنǏ قلƔ السامǐ " : ƴيقول أبو هǚل العسكر

 Ǌسƽفي ن Ǌحسن لفتمكن Ưورة مقبولة ومعرƮ ƴم ǁسƽفي ن Ǌ3(" تمكن( .  
Ƹم األدبي البليǚالك Ǐإل ǐوفي هذا القول ينحو العسكر.  

 Ǐفكرة هامة وهي مراعاة المقام ومقتض Ǐإل ǐوأشار محمد العمر 
لبƹǚيون العرƔ إلǏ إدراج هذǉ الƽكرة الحال في البƹǚة العربيةÜوقد ذهƔ ا

ضمن مǚحƲاƘ كƛيرة فيما ينبƺي للخطيƔ أن يكون عليǊ أو يراعيǊ من 
أحوال المستمعينÜ ونرǎ أن التداولية لها ارتباط وƛيƾ بهذǉ الƽكرة Ü فربط 
 ƭقة بين النǚبالع Ǐيعن ǐها العلم الذƽƮهوم التداولية بوƽفضل بين م ƟǚƮ

مقتضǏ الحال " اƮلي المرتبطة بشكل منƲمÜ وبين فكرة وعناƮر الموقف التو
ويƋتي مƽهوم التداولية هذا ليƺطي بطريقة منهجية منƲمة : " حيƚ قال" 

وهي " مقتضǏ الحال " المساحة التي كان يشار إليها في البƹǚة القديمة بعبارة 
   )4(" لكل مقام مقال " التي أنتجƘ المقولة الشهيرة في البƹǚة العربية 
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معرفة السياƾ الذǐ : ويراعǏ في مقتضǏ الحال عدة جوانƔ منها
   وردƘ فيǊ الƽكرةÜ وتحديد الƺاية منهاÜ وبيان ƮاحƔ الحال إن كان المتكلم
 ǚف Ʋاƽاألل ƚجتماعية من حيǙراعاة الناحية اŃم مƛ Üأو هما معا ƴأو السام

أبـو هǚل ǁ كما بين ذل وارـتستخدم عباراƹ Ƙير مƽهومة  فتنعدم فائدة الح
ǐالعسكر ": Ƙأن تقسم طبقا Ɣفالواج ÜفهامǗا Ǐم علǚالك Ƴوإذا كان موضو

الكǚم علǏ طبقاƘ الناÜƩ فيخاطƔ السوقي بكǚم السوقةÜ والبدوǐ بكǚم 
البدوÜ وǙ يتجاوز بǊ عما يعرفǊ إلǏ ما Ǚ يعرفÜǊ فتذهƔ فائدة الكǚمÜ وتنعدم 

 Ɣعة الخطاƽ1(". من(   
ئدة المقام في عملية التبليÜƸ وجعلǊ العنƮر الƛالƚ بعد  فاعسكرǐ البينو

وهذا . الحال والمقال والمقام: اللƲƽ والمعنÜǏ وسلǁ في ذلƛǚƛ ǁة عناƮر
 ContexteعكƩ ما جاء في الدراساƘ الحديƛة بتقسيم النƭ إلǏ سياƾ مقالي

Verbal مقامي ƾوسيا Contexte Situationnel  .   
  .واƮل بين الناƹ Ʃايتهم في ذلǁ الƽهم و اǗفهاموقد وضƴ الكǚم أساسا للت

كما أن مطابقة الكǚم لمقتضǏ الحال Ǚبد أن يستدعي المتلقـي ليكـون             
شريكا في العملية التواƮلية بالنƲر إلǏ حاǙتǊ اǗدراكية المختلƽةÜ ولم يقتƮر           
البƹǚيون علǏ وضƴ المقام في إطار خارجي فحسƔ بل تحركوا بǊ إلǏ داخل             

Ü وهذǉ  "إن لكل كلمة مƮ ƴاحبتها مقاما       : " Ɣ عن طريƾ مقولتهم الدقيقة    التركي
  .المقولة تجعل المقام الداخلي كائنا متحركا 

 Üيƺالتبلي Ɣهوما أساسيا لكل دراسة تهتم بالجانƽوإذا كان المقام يشكل م
 ƫفنجد فندرليWunderlich  ر المكونة للمقامƮارم للعناƮ رƮقد قام بح Ü

  .اركون في التبليƸ              المتكلمون والمستمعون  المش-« :وهي
 - Ǌل فيƮيح ǐاعل                  الوسط الذƽمكان الت .  
   القول                     الƽƮاƘ اللƺوية وشبǊ اللƺوية وƹير اللƺوية - 
   مقاƮد المتكلمين - 
 - ƴكل من المتكلم و المستم Ƙترقبا   
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 في الموضوƳ              معارفهم اللƺويةÜ المعـايير                     مساهمة المشاركين  - 
لذلǁ فالمقام هو الذǐ يتشكل من مجموعة       .  اǙجتماعيةÜ شخƮياتهم وأدوارهم  

Ǌوهي الشروط الخارجية عن القول ذات Ü1(". من شروط إنتاج القول(    
 Ǐأدركوا أهمية المقام وفرقوا بين المعن Ɣيين العرƹǚأن الب Ǐونشير إل 

لي والمعنǏ المقاميÜ وبخاƮة في كǚمهم عن تƽسير ƈياƘ القرƈن الكريمÜ المقا
وعن حال المتكلم بالقرƈن والمنزل عليǊ والمخاطƔ بÜǊ وتطورƘ فكرة المقام 
 ƚنجليزية حيǙجتماعية اǙالمدرسة ا ƔحاƮة أƮين وبخاƛاللسانيين المحد ǎلد

 ƚكد جون فيرƌيJohn Firth ) 1890 - 1960 ( عل ǉميذǚدور المقام وت Ǐ
في تحديد المعنǏ واǙستعمال الƽعلي للكلمةÜ وللوƮول إلǏ معنǏ كلمة       

  :أو معنǏ لƺوǐ يجƔ أن نلتزم بما يلي 
   تحليل السياƾ اللƺوƮ ǐوتيا وحرفيا ونحويا ومعجميا - «
   بيان شخƮية المتكلم والمخاطƔ والƲروف المحيطة بالكǚم - 
  .مدÜƟ هجاءÜ طلƔ:  بيان نوƳ الوƲيƽة الكǚمية- 
 -               Ɵـرƽأو ال Ɣأو التكذي ƾديƮأو الت ƳمتناǙم كاǚالك Ǌيترك ǐر الذƛبيان األ 

  )2(» .أو األلم 
 وقد اهتم اللسانيون التداوليون بالمقام حتǏ سميƘ التداولية بالمقاميــة 

     –ǉذكر ƾبين المكون –كما سب ƴيجم ǚشام ǚتحلي ƭوƮوحللوا الن 
ƛل في التراكيƔ أوالجمل التي ينطƾ بها المتكلمÜ والمكون ƹير اللƺوǐ الذǐ يتم

اللƺوǐ الذǐ يتمƛل في المƮاحباƘ اللƺوية أو المǚمƠ شبǊ اللƺوية المƮاحبة 
 Ƙوالحركا Ƙمي والتعبيراǚيم ومعدل األداء الكƺل النبر والتنƛالمتكلم م ƾلنط

  )3(. الجسمية
لم بطريقة معينة نƽهم ومهما كانƘ الجملة بسيطة فحين ينطقها المتك

 Ʋƽذا تلƎف Üǁير ذلƹ ودها سواء أكان أمرا أم طلبا أم رجاء أم سخرية أمƮمق
نƽهم منها " أǙ تخرج " نƽهم منها األمرÜ أو " اخرج : " متكلم بالعبارة اǓتية 

فهنا السƌالÜ " لم Ǚ تخرج Ü " Þ فهنا اǙلتماƩ أو"تƽضل بالخروج " الرجاءÜ أو 
                                                 

  .40 الجياللي دالش ، مدخل اللسانيات التداولية ، ص- 1
  .47آریم زآي حسام الدین ، أصول تراثية في اللسانيات الحدیثة ، ص - 2
  .252  ینظر المرجع نفسه ، ص- 3
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لها تحدد قƮد المتكلم من كǚمǊ بمراعاة حال المتكلم  فهذǉ القرائن ك
Ǚ يخǏƽ عليǁ أن مقاماƘ  ...«:والمخاطƔ وسياƾ الكǚم أو كما يقول السكاكي

الكǚم متƽاوتةÜ فمقام الشكر يباين مقام الشكاية Ü ومقام التهنئة يباين مقام 
Ü ...م الهزلÜ ومقام الجد يƺاير مقا...التعزيةÜ ومقام المدƟ يباين مقام الذم

  )1(. »... ومقام البناء علǏ السƌال يƺاير مقام البناء علǏ اǗنكار
  

Ǘفي ا ǉما ذكرنا Ǐهذا القول عل ƾوينطبƘجتماعية التي شاراǙا 
وضعƘ للتواƮل المباشر بين المتخاطبينÜ حيƚ يتعامل الناƩ مƴ بعضهم وفقا 

اÜ أم المخاطƔ ذا جاǉ   للحالة التي هم عليهاÝ سواء أكان المقام رسميا أم أخوي
  .كل حسƔ مقامǊ ...أو سلطان أو عالم أو كبير أو ƺƮير

 Ǌفي قول ǁذل ǐالعسكر Ơي أن و:" ويوضƺعرف أقـدار المعاني تينب
جعل لكل طبقـة من توازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحاƘǙ ففت

 Ǐما ولكل حال مقاما حتǚك ǁقسم أقدار المعانيتذل Ǐعل Ƙأقدار المقاما 
  )2( ". حاƘǙ علǏ أقدار الالمستمعينوأقدار 

  
فدƘǙǙ المنطوƾ تتحدŇد أǚƮ بتعيين أفعال الكǚم التي نشƘƋ علǏ يد 
أوستين وسيرلÜ والتي تمƛل القƮد الحقيقي للمتكلم حيƚ يتم التواƮل بين 

وعة المتخاطبينÜ وǙ نتوƮل إلǏ المعنǏ التداولي لعبارة ماÜ إǙ بوجود مجم
الحĆƈ ŊƛŁشهłرŷ Ņ : عوامل المقام الذǐ قيلƘ فيÜǊ وقد ورد في التنزيل الحكيم

 ŹƖاŁومŽعلŁم Ŷ)3( Ɲوالح Üللمسلمين Ǌموج Ɣوالخطا ÜŸم اǚم هنا هو كǚفالك Ü
 ǉهذ ǐدƌت Ü شروط وأركان محددة Ǌم الخمسة لǚسǗركن من أركان ا

ذروتها الوقوف بعرفة في الƽريضة في أشهر معينة من السنة الهجرية ويكون 
اليوم التاسƴ من ذǐ الحجةÜ ويختلف الحƝ في اǗسǚم عن مƽهوم الحƝ في 

 ǐطار الحضارǗضمن ا Ǐالمعن ƴوهذا يوضÜǎاألخر Ƙوالحضارا Ƙ4(الديانا(.  

                                                 
   .80 ، ص 1937 ،1، مفتاح العلوم ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر ط) أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر(  السكاآي- 1
  .153  أبو هالل العسكري ، آتاب الصناعتين ،ص - 2
  .197رة البقرة ، اآلیة  سو- 3
  .163 ینظر شاهر الحسن ، علم الداللة السيمانتيكية و البراجماتية ، ص - 4
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فاǗحاطة بالمقام تستدعي في كƛير من األحيان اǗحاطة بالمرجعية 
  .لتاريخية و الدينية الƛقافية  وعناƮرها المادية والمعنوية وا

 Ɣة في تحليل الخطاƺأهمية بال Ǌفهو جزء من المقام ول ƾأما السيا
:    المكون من مجموعة من الجمل المتراƮة التي تشكل نƮاÜ يقول مارتيني

 " Ǐالمعن Ǐتتوفر الكلمة عل Ǚ ƾير من اللسانيين " خارج السياƛك Ǐوقد تبن
 الذǐ ينƽي التركيز Wittgensteinشتين منهƝ النƲرية السياقية منهم العالم فين

علǏ دور العبارة في اللƺةÜ بل علǏ دور اللƺة في الحياة البشرية فللƺة دور 
فعŇال في حياتناÜ إننا نستعملها كي نƋمر وكي نستƽهمÜ ونسƋلÜ وكي نشكر 

Ü وما يحدد العبارة اللƺوية هو الكيƽية ...قƫابعضنا البعÜƯ وكيف نتجادل ونن
Ǚ تƽتƫ عن : " ل بها واألƹراƯ التي توƲف لها ويƮرƟ قائǚالتي تستعم

 ويريد إخراج استعماƘǙ )1(" معنǏ الكلمة وإنما عن الطريقة التي تستعمل فيها 
Üǁم المتحرǚمحيط الك Ǐة من المحيط الساكن إلƺالل  

ومعنǏ الكلمة يكمن في استخدامهاÜ والسياƾ يحمـل حقـائƾ إضـافية            
ة للكلمة في تحديد الدǙلة العامة التي قƮدها الباحـÜƚ          تشارǁ الدǙلة المعجمي  

السياƾ وحدǉ هو الذǐ يوضƠ لنا ما إذا كانـƘ الكلمـة            : " يقول ستيƽن أولمان  
 –أساسا–ينبƺي أن تƌخذ علǏ أنها تعبير موضوعي ƮرفÜ أو أنها قƮد بها             

 ƘǙعاƽنǙ2(".التعبير عن العواطف و ا(  
  

    :لحياة اليومية العادية نحوونرǎ بعƯ الكلماƘ المستعملة في ا
فتشحن بمضموناƘ عاطƽية ƹير متوقعة في المواقف " الوحدةÜ النƮر"

فالسياƾ وحدǉ يبين لنا ما إذا كانƘ تعنǏ منبƴ ) عين ( اǙنƽعاليةÜ كما أن كلمة 
 ǎر أو معاني أخرƲالماء أو حاسة الن.  

Ư الباحƛين فدǙلة الكلمة تتعدد بتعدد السياقاƘ وتنوعها وقد توƮل بع
 ƾمن السيا Ƴالتمييز بين أربعة أنوا Ǐ3(:إل(   

                                                 
  .27 ینظرعبد المجيد جحفة ، مدخل إلى الداللة الحدیثة ، ص - 1
 70، ص 1997 ،12 ستيفن أولمان ، دور الكلمة في اللغة ترجمة آمال بشر ،دار غریب للطباعة و النشر ، القاهرة ،ط- 2
  .51 ،ص http://www.awu.dam.org 2001  منقور عبد الجليل ، النظریات الداللية الحدیثة ،- 3
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-  Ɣالتركي Ʃيير يمƺيير الكلمة تبعا لتƺت Ǐويشرف عل ǐوƺالل ƾالسيا
  .اللƺوÝǐ كالتقديم والتƋخير في عناƮر الجملة

السياƾ العاطƽي اǙنƽعالي فهو يحدد دǙلة الƮيƺة أو التركيƔ من معيار  -
ن اشتراǁ وحدتين لƺويتين في أƮل قوة أو ضعف اǙنƽعالÜ فبالرƹم م

 .المعنǏ فƎن دǙلتها تختلف 

-             ƴيمكن أن تق ǐالموقف أو المقام وهو يعني الموقف الخارجي الذ ƾسيا
فيǊ الكلمة فتتƺير دǙلتها تبعا لتƺير الموقف أو المقام وسـمي بالدǙلـة             

 .المقامية 

بالكلمـةÜ إذ   السياƾ الƛقافي وهو القيم الƛقافية واǙجتماعية التي تحـيط           -
تƋخذ ضمنǊ دǙلة معينةÜ وهي المرجعية الƛقافية ضرورية عنـد أهـل            

 ƷǚبǗل واƮة الواحدة لكي يتم التواƺالل. 

 ƚيحد ǐالذ ƴلة الكلمة كالوضǙمعها د Ơتتض ǎأخر Ɣكما توجد جوان
 ǁوبذل ÜǊاحبƮسية للمتكلم التي تƽيزيولوجية والنƽال Ơمǚوالم ÜلƮالتوا Ǌفي

 ƟرƮي " ƚفير " Ƙوية في سياقاƺالوحدة الل ƴبوض Ǚينكشف إ Ǚ Ǐن المعنƋب
ولم تقتƮر أهمية السياƾ علǏ تحديد معنǏ بعƯ الوحداƘ اللƺوية فقط . مختلƽة 

وإنما في تحديد معنǏ الكلمة أيضاÜ ومنها يƌدǐ إلǏ بيان دǙلة الجملÜ كما أن 
   )ƽ.)1سير اللƺة السياƾ اǙجتماعي متمم للمعنǙ ÜǏ يمكن اǙستƺناء عنǊ في ت

 Üǁعلماء العربية بذل Ǐبل اعتن Üة وحدهاƛالحدي Ʃلم يكن وليد المدار ƾوالسيا
 Ǌل Ʃبǚالمقام الم ƾوسيا ǐوƺالل ƾلة السياǙر دƛƋت Ǐيشيرون إل Ɣفالنحاة العر

 والتعريف والحذف والتقديم والتƋخير علǏ العناƮر النحوية من حيƚ الذكر
 ǁير ذلƹوالتنكير و.  

يجمƴ في كتابǊ بين التƽسير اللƺوǐ ومǚحƲة ) هـǊ )Ƙ180فسبوي  
 ƾجتماعية التي ... السياǙا Ƙف المقاماƮو Ǐإل Ɣفي تحليل التراكي ƴويتس

تستعمل فيها وما يǚبƩ هذا اǙستعمال من حال المخاطƔ وحال المتكلم 
فتراǉ يقف علǏ الجملة الواحدة فيحكم عليها في موقف من ... وموضوƳ الكǚم

Ǚومن الناحية الشكلية هي ا ÜƔواƮ نهاƋخر بƈ وفي موقف ÜƋنها خطƋستعمال ب
                                                 

  .103 ، ص2000 ،1 ینظر  صبحي إبراهيم الفقي ، علم اللغة النصي بين النظریة و التطبيق ، دار قباء للطباعة والنشر ،ط- 1
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جملة نحوية جائزةÜ لكن اللƺة عندǉ لم تكن تنƽعǁ عن مǚبساƘ استعمالها 
ومقاييƩ اللƺة عندǉ تستمد من معطياƘ النƲام الداخلي للبناء اللƺوǐ كما تستمد 

  . )1( من معطياƘ السياƾ اǙجتماعي
ƾ ضرورǐ كمبدأ للقراءة الƮحيحةÜ فƎنـǊ ضـرورǐ         ومƛلما أن السيا    

 Ǌفي Ưيعر ǐالذ Ǌعن سياق ǊلƮيمكن ف Ǚ مǚوالك Üللكتابة أيضا.  
إن نƲرية السياÜƾ إذا طبقƘ بحكمةÜ تمƛل حجر األساƩ فـي           : " يقول أولمان 
 Ǐ2(" علم المعن(.  

وǙ نعرف معنǏ الكلماƘ إذا بقي كامنا في األذهـانÜ فنطقهـا ضـمن            
  Ɣالتراكي           Ʃر أساسـية حـددها هـايمƮعنا Ɣالخطا ƾيحدد مدلولها ولسيا

D.Hyms والقناة والمقام      :  وهي Ƴوالمشاركون والموضو Ɣالمتكلم والمخاط
          ǉبكل هذ ƲاƽحتǙضروريا ا Ʃولي ÜدƮوالمق ƚالرسالة والحد Ʃوجن ƴوالوض

 يمكن اǙكتƽـاء بـالمتكلم         Brown YuleالعناƮرÜ وفي نƲر براون ويول 
طƔ والرسالة والزمان والمكان ونوƳ الرسـالةÜ وإذا تـوفرƘ هـذǉ            والمخا

  .)3(المكوناƘ األساسية في أǐ خطاƔ تجعل الرسالة واضحة ومƽهومة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .03،صhttp://www.awu.dam.org ، 1999غة المعنى،  ینظر  رشيد بلحبيب ، أثر العناصر غير اللغویة في صيا- 1
 . 73 ستيفن أولمان ، دور الكالم في اللغة ، ص- 2
 .297 ، ص 1991 ،1 ینظر  محمد خطابي ، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ، المرآز الثقافي العربي ، بيروت ،ط- 3
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   ونǚحƲ هذا الرسم 
  

Ɣالخطا Ǌهر فيƲي ǐالمقامي الذ ƾالسيا  
        مرسل إليǊ    رسالة           مرسل     

  
 Romanالمشهور الذǐ وضعǊ رومان جاكوبسون يحيلنا هذا إلǏ الرسم البياني 

Jakobson ) 1896-1982 (   ـلƮر الستة األساسية للتواƮوالمتضمن العنا
  .الكǚميÜ وأن كǚ من هذǉ العناƮر يولد وƲيƽة لƺوية مختلƽة 

  المقـــام 
  )الوƲيƽة المرجعية ( 

     üالرسالة        المرس       ǈإلي üالمرس  
  )الوƲيƽة اǗفهامية  (    )لوƲيƽة الشعرية ا(   )الوƲيƽة التعبيرية ( 

 üاالتصا  
  )الوƲيƽة اǙنتباهية ( 

 Ʋالوض  
  )وƲيƽة اللƺة الواƽƮة ( 

  
 هي أساƩ كل  Fonction Référentielleونرǎ أن الوƲيƽة المرجعية 

 ÜǊإلي ƴترج ǐالذ Ưرƺبين الرسالة والشيء أو ال Ƙقاǚفهي تحدد الع ÜلƮتوا
في حين Ǚ تلعƔ ...مية في عملية التواƮل ذاتهاوهي أكƛر وƲائف اللƺة أه

ǐانوƛ دور ǎسو ǎائف األخرƲ1( .الو(  
 Ƙقاǚوالمقام والرسالة ع ƾقة بين التداولية والسياǚأن الع Ǐل إلƮفنتو
وƛيقةÜ فهي تعنǏ بالشروط الǚزمة لكي تكون األقوال اللƺوية مقبولة وناجحة 

  .يǊ المتكلم ومǚئمة في المقام التواƮلي الذǐ يتحدƚ ف
وتعنǏ التداولية بالشروط والقواعد الǚزمة للمǚءمة بين أفعال القول       " 

 Ʋحǚوي Üƾوالسيا ƭقة بين النǚالع ǐأ ÜǊة بƮالخا Ƙالمقاما Ƙومقتضيا
                                                 

 1سون، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزیع، بيروت،ط فاطمة الطبال برآة، النظریة األلسنية عند رومان جاآوب-1
 .67 ، ص1993
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باستمرار تلǁ العǚقة الوƛيقة بين التداولية والدǙلة والنحوÜ حيƚ يجمƴ بينها 
ا يجعل التداولية قاسما مشتركا بين أبنية جميعا مستوǎ السياƾ المباشر مم
ويشير الجاحƲ أن الوƲيƽة األساسية لكل  )1("اǙتƮال النحوية والدǙلية والبƹǚية 

اتƮال لƺوǐ هي الƽهم واǗفهامÜ وǙ يمكن للمعنǏ أن يتضƠ إǙ باستحضار 
قي المقام الحي والمتكلم الƽطن والمخاطƔ اليقÜƲ فتنجƠ العملية التواƮلية وترت

  .أعلǏ القمم البƹǚيةÜ وهذا ƹاية التداولية 
 التواƮل الƽعŇال الذǐ يعبر عن الƺـرƯ ويبلـƸ          –في الحقيقة -والتداول هو   " 

والمƽاهيم المميزة للحقل التداولي هي مƽهوم الƽعـل         ..." المقƮود بسهولة ويسر  
  )2(..." ومƽهوم السياƾ ومƽهوم المقام ومƽهوم اǗنجاز

قال متمم لǔخر وكل منهما يƽترƯ اǓخر مسبقاÜ والعبـارة          فكل من المقام والم   
تحمل ƹموضا خارج السياÜƾ أما إذا استخدمƘ في سياƾ معين فƎنها تƮبƠ أكƛر 

  .فالمقام عامل مهم في تحديد محتوǎ القضية . وضوحا
وإذا عرفنا أن هدف التداولية هو التƛƋير في المتلقي ǗقناعǊ بƎنجاز عمل            

أخرǎ تعد من العناƮر األساسية في الحقل التداولي وهـي          ماÜ فهناǁ وƲيƽة    
 Ü وقـد بـرز الباحـƚ البلجيكـي              ArgumentativeالوƲيƽـة الحجاجيـة   

Ʃ . بيرلمانC.Perelman  ƠطلƮم ƾطلƋة الجديـدة  "  فƹǚالب The New 

Rhetoric   "  دراسة تتناول الحجاج 1958سنة Ǐعل Argumentation  Ü 
    Ǐيهدف إل ǐالذ             Üالمتلقين واسـتمالة عقـولهم ƭأشخا Ǐير علƛƋسبل الت ƚبح

                ÜƘكافـة المـستويا Ǐنراها عل Ǌوحجج ǉاهرƲفم Üويهتم الحجاج ببنية القول
وفي شتǏ الميادينÜ نجد هذǉ المƲاهر والحجƝ في المناقـشاƘ العائليـة كمـا              

ـ            ي نجدها في الحواراƘ بشتǏ أنواعها العادية أو المهنيةÜ وعلǏ الخƮوƭ ف
  )3(المحاجاƘ األيديولوجية 

 Þ هوم الحجاجƽفما م  
في اǙنجليزية الحديƛة إلـǏ وجـود    )  Argue( يشير استخدام مادة « 

اختǚف بين طرفين ومحاولة كل منهما إقناƳ اǓخر بوجهة نƲرÝǉ وذلǁ بتقديم            
                                                 

  .288، ص1997 ،1 سعيد حسن بحيري ، علم لغة النص المفاهيم و االتجاهات، الشرآة المصریة العالمية للنشر، لونجمان ط- 1
نموذجا ،مجلة سبة جائزة البابطين الثقافية  بشير إبریر ، سمات التداول في الخطاب السياسي ، خطاب الرئيس بوتفليقة بمنا- 2

   .42 ،ص2004 ،10العلوم االجتماعية و االنسانية،جامعة باتنة ،العدد 
  .02 ،ص 2004جوان، دمشق ،http://www.awu.dam.org ینظر  عدنان بن ذریل ، في البالغة الجدیدة ، - 3
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 مدعمـة            Argument التـي تكـون حجـة     ReasonsاألسباƔ أو العلـل  
  )1(. » داحضة لƽكرة أو رأǐ أو سلوǁ ما أو

قناƳ اǓخرين Ǘوالحجاج عملية اتƮالية دعامتها الحجة المنطقية   
والتƛƋير فيهمÜ والمحرǁ لهذǉ الوƲيƽة هو اǙختǚف Ü فǚ يكون الحجاج فيما 

فيما هو : "  بيرلمان–كما يقول–هو يقيني أو إلزاميÜ وإن يكون الحجاج 
ميز بين اǗجراء الطبيعي واǗجراء المƽتعلÜ مرجƠ وممكن ومحتملÜ ن

 Ǌوإذا شابت Üنتيجة محددة علميا وعمليا Ǐول إلƮجراء هو طريقة العمل للوǗفا
 وعندما يجد المتلقون أن الخطاƹ ƔريƔ )2(اǙنحرافاƘ اعتبر مƽتعǚ ومتكلƽا

وكذلǁ ) كلماƘ ( عنهم وأن قيمǙ Ǌ تعنيهم يقل تجاوبهم ويتهمونǊ بƋنǊ مجرد 
لخطيƔ الذǐ يتكلف في أقوالǊ ويتƮنƴ فتƽقد كلماتǊ فعاليتها الحجاجية وتƮبƠ ا

  .دون تƛƋير 
فالحجاج جنƩ خاƭ من الخطاÜƔ يعرƯ فيهـا المـتكلم دعـواǉ مدعومـة              
              Ǐإلـ Ǌأو اسـتمالت Ǌأو سلوك Ǌƽير في موقƛƋخر والتǓا Ƴد إقناƮق Ƙبالتبريرا

Ǌالقضية المعروضة علي.  
اولية ترتبط الƽكرة بالعملÜ فيشترǁ في Ʈنعها فƽي الحجاج كما في التد  

المتكلم والمستمƴ وذلǁ في موقف متعاون ومتƽاهم بين الطرفينÜ وهذا التƮور 
: Ǚ يستوعƔ جميƴ أنماط الخطاƔ الحجاجيÜ وإنما يستوعƔ نمطا واحدا وهو

 ƳقناǗحوار ا– Ʃدوجل ǎكما ير Douglas   - » في Ƙأنا وأن Ƙلو دخل 
 واجبي محاولة إقناعǁ برأيي انطǚقا من مقدماƘ أنƘ تسلم حوار إقناÜƳ فƎن

بها أو تقبلهاÜ وواجبǁ محاولة إقناعي برأيǁ انطǚقا من مقدماƘ أسلم بها     
  )3( »أو أقبلها 
وقد يلجƋ أحد المحاورين إلǏ دعم رأيǊ بوسائل إقناƳ تجعـل الطـرف               

  .قبلها المشارǁ اǓخر يتجاوƔ معÜǊ ويسلم بحجتǊ كƋن يƋتي بƋدلة علمية ي

                                                 
  .105 ،ص2000 ،1طباعة و النشر و التوزیع ، القاهرة ،ط ینظر جميل عبد المجيد ، البالغة و االتصال ،دار غریب لل- 1
  .106 ینظر المرجع نفسه ، ص - 2
  .112 المرجع نفسه ، ص - 3
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 Ǐية التي تعد من أدنƮكالمشاجرة الشخ ǎللحوار الحجاجي أنماط أخر Ǐوتبق
مستوياƘ الحجاج لما فيها من تجاوزاƹ Ƙير أخǚقية وتتسم باǙنƽعال         

  .والهيجان 
   Ǐير علƛƋالت Ǐكل طرف إل Ǐرة وفيها يسعƲاني هو المناƛوالنمط ال

يكون الحكم للمتتبعين من قضاة أو متƽرجينÜ اǓخرÜ وتتسم بالنزاƳ والجدلÜ و
ƾهو التحقي ƚالƛال Ƴوز لمن قدم أفضل األدلة والنوƽعن أدلة : وال ƚوهو البح

  .خاƮة بواقعǊ ماÜ حتǏ يƮل إلǏ الدليل القاطƴ الذǐ يخولǊ كسƔ القضية 
               ƾي عـن طريـƮشخـ Ɣمكـس Ǐكل طرف إل Ǐيسع Üاوضةƽنجد الم ǁكذل

  )1(. المساومة أو المقايضة
ونرǎ في هذǉ األنماط األربعة أن المحور األساسي في الوƲيƽة   

الحجاجية هو المتلقي حيƚ توƮلƘ البƹǚة الجديدة إلǏ النƲر إليǊ سامعا      
إن الجمهور اليوم ليƩ فقط : " وقارئا ومناقشا ومعترضاÜ يقول بيرلمان

م الخطابيةÜ جمهور الميادين الواسعة التي كان الخطباء يتوجهون إليǊ بƋقواله
أǐ أنǊ ليƩ مجرد جمهور استماƳ إلǏ خطيƔ يتحدƚ في ساحة عامةÝ وإنما 
 ǐجتماعية الواسعة من القراء ذوǙالشريحة ا ǉهذ ǐأ Üهو جمهور القراءة
 Ɣللخطا ƚمن البا Ɣمما يتطل ÜƘمن مستويا Ǌوما هم علي Üةƽالمختل Ƙقافاƛال

ǊتƽيƲ2(. »... الوعي لو(  
اƳ في الخطاƔ الحجاجي بعƯ اǗجراءاƘ األدبية      ونجد من وسائل اǗقن   

واللƺوية التي يعمد المتكلم إليها لتعزيز تواƮلǊ مƴ المتلقي ليحقƾ التƛƋير      
 ÜƘǙعاƽنǙارة المشاعر واƛǗ Ɣوالتراكي Ƙرداƽالم Ưكانتقاء بع ÜستمالةǙوا
Ƴ كذلǁ أسلوƔ التكرير الذǐ يƌدǐ إلǏ زيادة الحضور أǐ يجعل الموضو

 Ǐواللجوء إل Üوتية التي تستحضر األشياءƮوالمحاكاة ال Üحاضرا في الذهن
اǙقتباƩ والتلميƠ والتضمينÜ كاستدعاء الشخƮياƘ التراƛية والوقائƴ التاريخية 

  .التي تعزز اǙتƮالÜ وتكون فاعلة في نƽوƩ المتلقين 
 Ɣوالحجاج عند العر» Ɣيضر Üحتجاج والجدل والجدال والمجادلةǙهو ا 

 Ǌلعب ǐعن الدور المهم الذ ǚفض Üالعربي Ɣالحجاج بجذور قوية في الخطا
                                                 

  .113 ینظر، المرجع السابق ،- 1
  .04 ینظر ، عدنان بن ذریل ، في البالغة الجدیدة ، ص- 2
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الحجاج في الحياة العقيدية والسياسية في البيئة العربية اǗسǚميةÜ وفضǚ عن 
 Ƴنحو ما جاء في دفا Ǐعل Üيƹǚالعلمي الب Ɣاعتماد البنية الحجاجية في الخطا

 الكريم بƎقناƳ الناƩ عن إعجاز القرƈن) هـƘ471(عبد القاهر الجرجاني 
  )1(. »بƽكرة النƲمÜ مما طبƴ دǙئلǊ بطبيعة حجاجية واضحة 

 Ǌفي كتاب Ʋء ( ويجادل الجاحǚفي ) البخ Əأن يعدل من طريقة القار
النƲر إلǏ مسƋلة الشƠ من خǚل عرضǊ لوجهاƘ نƲر متباينة حول هذا 

ÜاداƮاقت Ơحا والشǚƮ لنا كيف يكون البخل Ɵفهو يشر ÜƳويكاد الموضو 
القارƏ يوافقǊ الرأÜǐ كما يذم من جهة أخرǎ البخل ويƲهر مساوئÜǊ فكل 

   )2(. منƲور يلƺي اǓخرÜ وكل طريقة لها ما يدعمها
 Ǌمن يتوج ǁرية التداولية هي تعديل سلوƲة الحجاجية في النƽيƲفالو
إليǊ الخطاƔ والتƛƋير عليǗ ǊقناعǊ بƮحة الموقفÜ فيتبناÜǉ أو يعرƯ عن 

  .لمطروحة فيشيƠ عنها الحجƝ ا
وقد تƌدǐ هذǉ الوƲيƽة إلǏ إنجاز أفعال بمجرد التلƲƽ بالكǚمÜ وهذا ما 

  .تسعǏ إليǊ التداولية وهو التƛƋير Ǚ اǗخبار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .45 ،ص 2002 ،60ة فصول ، العدد  محمد العبد ، النص الحجاجي العربي ، دراسة في وسائل اإلقناع ، مجل- 1
 http://www.awu.dam.org،14 ینظر حسن مصطفى سحلول ، نظریات القراءة و التأویل األدبي وقضایاها، - 2

  .04، ص 2004جوان
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  :خǘصة
Ǚ يمكننا فهم اللƺة إذا لم نƽهم الخطاÜƔ وǙ نƽهم الخطاƔ إذا لم يكن 

Ƙجاء ǉتجاǙواستنادا لهذا ا ÜلƮتوا ǁالتداولية هنا Ƙاللسانيا .  
فالتداولية نƲرية فلسƽية بين معالمها الƽيلسوف األمريكي تشارلز 

Ü وعاضدǉ "كيف تجعل أفكارǁ واضحة Þ " ساندرƩ بيرÜƩ في مقال بعنوان 
 Ǌتبنت ǐكر الميتافيزيقي الذƽديا للƮت ƚحي Ʃوليام جيم Ǌمواطن Ǌفي طرح

  .الƽلسƽة القديمة 
Ü متƺيرة ومتجددة حسƔ حاجاتناÜ وǙ يقدم فالتداولية ذاƘ طابƴ عملي

 .المنهƝ التداولي حلوǙ جاهزة بل علينا السعي لتƺيير واقعنا إلǏ األفضل 

وǙ تهتم بكيƽية نشوء األفكار وǙ مƮادرها وإنما تتطلƴ إلǏ اǙبتكار 
واǗبداÜƳ وتبحƚ عن الجديد في مستقبل واعد قاطعة كل Ʈلة لها بالماضي 

ألمريكي تشارلز موريƩ مƮطلƠ التداولية علǏ فرƳ من أطلƾ الƽيلسوف ا
 .فروƳ السيمياء التي تتضمن علم التراكيƔ وعلم الدǙلة والتداولية 

فƮƋبحƘ التداولية مجاǙ يعتد بǊ في الدرƩ اللƺوǐ منذ العقد السابƴ من 
القرن العشرينÜ بعد أن نافƠ عنها ƛǚƛة من فǚسƽة اللƺة المنتمين إلǏ جامعة 

ƽوهمأكس Üوقسم أوستين الجمل : ورد Ʃرايƹ جون أوستين وجون سيرل وبول
إلǏ وƽƮية وإنشائيةÜ فǚ نحكم عليها بمعيار الƮدƾ والكذƔ وإنما بمعيار 

 ƾاƽخǗوا ƾرية .التوفيƲن Ǐعل Ƙǚالتعدي Ưبع Ʃرايƹوأدخل كل من سيرل و
عل الƽ" ومƽهوم " فعل القول " أوستينÜ فنƲرية سيرل ترتكز علǏ مƽهوم 

الذǐ يحمل قوة إنجازية Ü ونƲرية ƹرايƩ تبين ما يƽيدǉ " المتضمن في القول 
تلƲƽ معين عند المتكلم فقطÜ كما تساهم في تحديد ما يستعمل من ألƽاƮǗ Ʋدار 
 Ưرƺة لƺفي استعمال الل Ǐدور المعن ƭفهي تخ Üأمر أو نهي أو ما شابههما

 .لذلǁ وضƹ ƴرايƩ بعƯ مبادƏ الحوار . التواƮل

تتداخل التداولية مƴ علم الدǙلة واللسانياƘ اǙجتماعية واللسانياƘ و
: النƽسية وتحليل الخطاÜƔ لذلǁ نجدها تشترǁ في بعƯ المƮطلحاƘ مƛل 

 ...الملƽوƲ والتلƲƽ واǙتƮال 
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 Ʃأسا Ǐفمنهم من حددها عل Üاللسانيين ǎهوم التداولية لدƽورأينا تباين م
Ü وƈخرون نƲروا إليها من جانƔ السياÜƾ المخاطƔ وقال إنها نƲرية تخاطبية

 .فǚ تƌدǐ الƽعل الكǚمي مدلولǊ إǙ بشروط مناسبةÜ وهكذا 

ويعود استعمال مƮطلƠ التداولية في اللƺة العربية إلǏ الدكتور طǊ عبد 
الرحمان وتبعǊ في ذلǁ أحمد المتوكل Ü وǙحƲنا الƮعوباƘ التي تحول دون 

ة كتداخلها ضمن الكƛير من العلومÜ وضƴ مƽهوم واضƠ لمƮطلƠ التداولي
واهتمام الكƛير من الدارسين علǏ اختǚف توجهاتهم الƽكرية والعلميةÜ إǙ أن 

  Ǚالتداولية مجا Ƙالتي اتخذ Ƙتقدما باهرا في الدراسا Ƙاألخيرة شهد Ƙالسنوا
 Üالتداولية Ƙاألساسية في اللسانيا Ɣبالجوان Ƙفاهتم ǐوƺفي التحليل الل ƾللتطبي

ǗكاƘميةشاراǚواألفعال الك Üǐستلزام الحوارǙوا Üالمسبقة ƘفتراضاǙوا . 
 المنسوبة إلSpeech Act Theory  Ǐ وجاءƘ نƲرية الحدƚ الكǚمي 

أوستين فطورها اللƺويون الƺربيونÜ وكان لها أƛر عند النحاة والبƹǚيين 
 .ء العرÜƔ وهذا ما يƌكد أƮالة البحƚ اللƺوǐ وجديتǊ لدǎ أولئǁ العلما

والتداولية مبƛوƛة في تراƛنا العربي ولكن ليƩ بشكل منهجي كما هو الحال عند 
  .الƺربيين 
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  يـü الƙانـالفص
  األفعال الكǚمية في األحاديƚ القدسية

 Searleدراسة وفƾ تƮنيƽاƘ سيرل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 57

خƘƮƮ الƮƽل األول لتعريف التداولية وذكرƘ بداياتها وأهم 
ÜريهاƲل  منƮƽوطبقا لما جاء في ال Üنا العربيƛمحها في تراǚم Ưوبع

 باƔ – األحاديƚ القدسية النƲرǐ سƋحاول في هذا الƮƽل التطبيقي دراسة
 ضمن اللسانياƘ التداوليةÜ معتمدة في ذلǁ علǏ األفعال –الذكر والدعاء
 وƲيƽة اللƺة Ǚ تقتƮر أنازƘ اهتمام الباحƛينÜ ألنهم رأوا حالكǚمية التي 

علǏ وƮف وقائƴ العالم الخارجيÜ بل اللƺة ممارسة وإنجاز أفعال بواسطة 
  .أقوال

   Ǚيلسوف اƽجون أوستين وقد قام ال ǐنجليز John Austin  بتقسيم 
وبنPerformatif  Ü  Ǐ وإنشائية  ConstatifوƽƮية : " الجملة إلǏ قسمين

هذا التقسيم علǏ أساƩ أن الجملة اǙنشائية Ǚ تƮف أǐ شيء وǙيمكن الحكم 
 Üǉييرƺبل لت ƴف الواقƮتستعمل لو Ǚو ÜƔأو الكذ ƾدƮعليها بمعيار ال      

Ʋƽوعندما نتل ǚ1( ." بها ننجز عم(  
 ǚح Ɵواقتر Üير كافƹ ƾأن التقسيم الساب ǐورأ Üر في هذا التقسيمƲم أعاد النƛ

Ǐفقسم الجمل إل Üخرƈ : أفعال إنجازية أوليةPrimary Performative     
  :ا وذكر لهما مƛالين هم Explicate Performativeوأفعال إنجازية Ʈريحة 

-  ǁأن أكون هنا ǁأعد  
 ǁ سƋكون هنا -

Ü أما المƛال الƛاني فالمقام هو ألول ƮريƠ ألنǊ يتضمن الوعدفالمƛال ا
الذǐ يحدد دǙلتǊ إن كان وعدا أو ÜǙ واǗنجازياƘ الƮريحة أيسر في 

  . )2(إدراǁ معناها
ƛم ميز بين ƛǚƛة أنواƳ من األعمال اللƺويةÝ العمل القوليÜ والعمل 

ة نتلƲƽ بها توافƾ علǏ األقل اǗنجازǐ والعمل التƛƋيرÜǐ وأقر بƋن كل جمل
  . والعمل اǗنجازǐ يالعمل القول

 ƚلها أوستين بالبح ǎدƮت ǎمشاكل أخر Ƙم هذا الجهد برزƹور
) الƛانية عشرة ( عن حلول مǚئمةÜ إلǏ أن توƮل في محاضرتǊ األخيرة 

 ǉما أسما Ǐمية علǚفعال الكǖنيف لƮنجازية " بتقديم تǗفجعلها " قوتها ا
                                                 

  Austin , Quand Dire C'est Faire , P.41 ينظر - 1
  .66 ينظر محمود أحمد نحلة ، آفاق جديدة ، ص- 2
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اÜƘ يالحكمياƘ واألمرياƘ والوعدياƘ والسلوكياƘ والتبيين: فخمسة أƮنا
Üلم يكن راضيا بهذا التقسيم Ǌأن Ǚإ " Ǐما سع ƾأوستين أن يحق ƴولم يستط

 مƽهوم الƽعل نبيفقد خلط ...إليǊ من وضƴ نƲرية متكاملة لǖفعال الكǚمية
        قسما من أقسام الكǚم والƽعل حدƛا اتƮالياÜولم يقم تحديدǉ لǖفعال

ل في بعƯ الƽئاƘ ـوتƮنيǊƽ لها علǏ أساƩ راسÜƣ فتداخلƘ فئاتها ودخ
اƘ المركزية في ـƴ بعƯ المƽهومـما ليƩ منهاÜولكنǊ برƹم ذلǁ وض

John Searle  Üاألمريكي جون سيرل  إǙ أن وريǊƛ الƽيلسوف )1(" النƲرية
تعرف بالمرحلة األساسية كƛير من هذǉ التƮنيƽاƘ وأƮبحƘ في عدل 

ا بعدين من نƲرية أوستين وطور فيهولقد أعاد تناول " ة ÜيللنƲرلƛانية ا
يمكننا اعتبار األعمال وبالƽعل . المقاƮد والمواضعاƘ: أبعادها الرئيسة هما

والجمل التي أنجزƘ بواسطتها وسيلة تواضعية للتعبير عن مقاƮد اللƺوية 
لǏ مقƮد  Ǚ يقتƮر ع ورأǎ سيرل أن الƽعل الكǚمي )2( …»وتحقيقها

  .لǊ ارتباط بالمواضعاƘ اللƺوية واǙجتماعية المتكلم بل 
 ةالمتضمن في القول إلǏ القوكما حول اهتمامǊ من الƽعل   

  ÜDirect كما ميز ما بين األفعال اǗنجازية المباشرة المتضمنة في القول
 بديǚ لما قدمǊ أستاذǉ أوستينÜ Ü وقدم تƮنيƽا  Indirectوƹير المباشرة 

 واتجاǉ المطابقة الƺرƯ اǗنجازÜǐ:  علƛǚƛ Ǐة أسƩ منهجية هييقوم
اƘ والوعدياƘ ير التقري: وشرط اǗخÜƭǚ وجعلها خمسة أƮناف

Ƙواألمريا  ƘيقاعياǗووا Ǐوعل ÜƘالبوحيا ǉيد Ǐعل ƘهرƲ Ʃهذا األسا
  .نƲرية منتƲمة ǙستعماƘǙ اللƺة قائمة علǏ أسƩ منهجية واضحة 

يƚ القدسية ضمن هذǉ التƮنيƽاƘ دراسة تحليلية فارتƋيƘ أن أدرƩ األحاد
  .تداولية 

  : وتƮنيƽاƘ سيرل كاǓتي
ولنجاƟ هذǉ ... هو التقريروالƺرƯ منها : AssertifsاƘ ير التقري- 1

  اƘ يشترط حيازة المتكلم علǏ شواهد ترجƮ Ơدƾ محتوǎ القضية يرالتقري
  )... أنكر Ü لخÜ ƭ أجاÜ Ɣ أكƃد :(ويدخل هذا الƮنف مƛل

                                                 
  .70 المرجع نفسه ، ص - 1
  .33 آن روبول و جاك موشالر ، التداولية اليوم علم جديد في التواصل ، ص- 2
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2 - Ƙالوعديا Promissifs  :منها هو الوعد Ưرƺوالشرط العام ... وال
التزمÜ تعاقدÜ : ( لها هو التزام المتكلم بƽعل شيء في المستقبل وƮمنها

     ...)دـوع
3 - Ƙاألمريا Directifs  :رضهاƹو Ɣويشترط فيها أن تعبر ... الطل

  ) ...ترجÜǏ وÜǏƮ أمر: ( القضية عن فعل مستقبل للمخاطƔ وضمنها
4 -  ƘيقاعياǗاDéclaratifs  :  يير في العالمƺت ƚمنها إحدا Ưرƺوال

 ǎالقضو ǎالمحتو ƾيطاب Ǐاد من القول ( حتƽالمضمون المست ǐأ (      
   ...).رÜǏ قرŇفÜ سمŇ استقالÜ عرŇ(ويدخل في هذا الƮنف أفعال مƛل 

5 -  ƘالبوحياExpressifs  :  منها التعبير عن موقف حيال Ưرƺوال
   )Üǎ(...)1 اعتذرÜƔ عزŇهنÜƋ شكرÜ رحƴ ) :Ň من ضمنهاالواق

 –باƔ الذكر والدعاء–األحاديƚ القدسية  وفيما يلي نحاول أن نقسم 
 ƘاƽنيƮالت ǉضمن هذ  

ا هو هاǗنجازǐ فيأو اǗخبارياÜƘ والƺرAssertifs  : ƯياƘ ر التقري- 1
أفعال هذا هذǉ الواقعةÜ ون خǚل قضية يعبر بها عن منقل المتكلم واقعة ما 

 ǉواتجا ÜƔوالكذ ƾدƮنف تحتمل الƮالعالم ال Ǐإل Ƙالمطابقة فيها من الكلما 
Words –to– World  ل في النقل األمينƛفيها يتم ƭǚخǗشرط ا Ü 

 Üعنها ƾادƮوللواقعة و التعبير ال ƾاألمانة في النقل فقد تحق Ƙإذا تحقق
 نجازا ناجحا إاǗخƭǚ وإذا تحقƾ شرط اǗخƭǚ أنجزƘ األفعال شرط 

  .أو تاما وإǙ أƮبحƘ أخبارا Ǚ معنǏ لها 
  : اƘ فهي يدرجة ضمن التقرير المن–الذكر والدعاء–أما األحاديƚ القدسية 

: ما جاء في فضل ذكر اŸ تعالǏ وكلمة التوحيد: الحديƚ القدسي الƛاني -1
»Łم  Ŷ ŉǅإ ĈئǘŻكŷةćŻيط ÛŽƺوŁǅوćŭي الطƺ ŻƼرŁي ƃلŻتĈمłسŁوŃǉƈ ǅĆüا ŮƤلƃكĈرƺ ÛĈƌŻƤ ا
ŁوŁجłدŻوا قŃوńمŁا يƃƤŽكłرŁǅوŻت Ŷا ŻنŁادŁǉ ÜواŽلŊمŁح Ǎوا إلŻاĈجŽكمت .üقا :ŁيƺłحŭفŻونłهŃم 
ĈبĆƉŃجĈنŁحĈتĈهŃمŉالس Ǎإل Ĉƅماƃالدن Ł2( »...اي( 

                                                 
 بين فالسفة اللغة المعاصرين والبالغيين العرب ، منشورات  ينظر  طالب سيد هاشم الطبطبائي ، نظرية األفعال الكالمية- 1

  . 73 ،72 ،ص1994جامعة الكويت، 
، 2001اديث القدسية ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ، الشيخ عبد القادر عرفات العشا حسونه ، األح- 2

  .184ص 
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2- ƴالقدسي الراب ƚاتحة وخواتيم سورة البقرة: الحديƽفي فضل ال       
»ŻقƺŁا بƤǉ üاŅابŁǅم ŉالس ĈƅماŽƺ ĈتŁƞŁالي ŃوŁمŃلم Ûłي ƃفŻتŃƞŻق ƃطŬإال Łالي ŃوŁمŻƺ Û ŻتŻنŉزĆü 

łǈمنŁم ŻلŅƿüقاƺ  :Łا مƤǉŻلŅƿŻن ŁزĆüŃاألر Ǎإل ĈƭŃلم ÛŁي ƃنĈزĊüŻق ƃطŬإال Łالي ŃوŁ1(»...م( 
3- ƴالقدسي الساب ƚبالوحي : الحدي Ǐتعال Ÿإذا تكلم ا»ŻƤإ Żا تŻكŬلŁم Ŷا 

ĈبŁالوŃيحŁس ÛĈمŁƲĆƈ Ńǉćüŉالس Ĉƅللما ŉسŁمĈƅاŁص ƃلŁصŻلŹةŻك Łجōرōالس ƃلĈسŻلĈةŉالص Ǎعل Żاف .
ŻƺłيŃصŁعŽقŁǅوŁي ǘƺ ÛŁزŽالŁǅوŁƿلƤك Łي Ǎحت ĊƉĈتيهĈم جŃبĈرü2(» ...ي( 

 تعالǏ مǚئكتǊ بمجالƩ الذكر  مباهاة اŸ: الحديƚ القدسي الƛامن -4
»...ŉمƈĈا إŮنŃي لمŃسƈ ŻتŃحĈلƃفŽكŃمŽت ŃهŁمŷةŽلك ŃمŻول ÛĈكŬنłǈŻتƈ ĈيانĈج ćüبريŻƺ ƃخƉŁبŁرĈنŉǅƈ Üي 
 )3(» ةŽئكŻǘŻم المŁكŽي بĈاĈǉبŁ يł و جŬü عزŶņا

ما يقولǊ من الدعاء عقƔ الǚƮة  : الرابƴ عشرالحديƚ القدسي  -5
»...Ŭالن üقاƺĈوسلم–ي ب ǈعلي Ŷا Ǎصل - :ŻلقŃد ŃابŻتŁدŻاǉا رƃƙŻان ŁعŻشŁر مŻلŷك Ûا
ŁمƺŁا دŁرŃوا كيŻƹƃيك ŽتłبŻونŬها حتŁس ǍŽلƉŁوا رŉبłهņم عزŬüوج üقاƺ Û :ŽاƃكƃتłبŻا كǉوŁا م
ĆüقاŁع ŃبĈد ǎ«)4( 

      في فضل قيام الليل و الدعاء فيǊ: الحديƚ القدسي الخامƩ عشر -6
»ŻالƈĈإ ŉǅŁي Ŷا ŃضŁحłƿĈم ŃǅŁر łجŻلłرج ÛǅيĄüŻق ŁامŻي لƺ ŃيŻلąةŁب ĈارŁدĈة مŃǅĈƺ ŁرĈاشĈǈ    
ŁوĈلŁحĈƺاĈو د ǈŻƙĈارŻتƺ ÛǇŁوŉضŉمƙ ƉŻق ŁامŻإل ŉالص ǍŻǘĈ5(»... ة( 

حال العبد إذا نام عن ǚƮة الليل قال  : الحديƚ القدسي السادƩ عشر -7
» ŁيŬالش łعقدŻيطłǅاǍعل Żق ĈƺاŁيŁة رĊƈĈƧĆƈ ŁحĈدŽكŻƤم إŻا نŁامŻƙ Żثǘłع ŻقąدŁي ÛŃضĈر łب
ŻعلŻمك ǍĈǅاŮüك łع ƃقŁ6(»...ةد( 

اŸ تعالÜ Ǐ في إجابة العهد الذǐ اتخذǉ : الحديƚ القدسي السابƴ عشر -8
 ةŹدŁاحĈوǘ :Łم قاü السŉ عليƆ ĈǈدمŁ وجĉü اŶ عزŻƼņا خلŻ لمŉ«: من دعاǉ قال

ĈلŁوو ÛيĈاحŁدŹةŻل ŁƿŁوو ÛĈاحŁدŹةŁب ŃيĈنŁي وبŃيŻنŁƿ ...«)7( 

                                                 
  .171 المرجع السابق ،ص- 1
  .177 المرجع نفسه ، ص- 2
  .188المرجع نفسه ، ص  - 3
  .61 المرجع نفسه ، ص- 4
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        في فضل دعاء الخروج من البيƘ: الحديƚ القدسي الƛامن عشر -9
»Łم ŃǅĆüقا Ńيع Ĉين-ŻƤإŁا خرŁƚĈم ŃǅĈبيت Ĉǈ–Ĉب ŃسĈمŻت Ŷا ŁوŬكƃلŽƖŻعل Żال ÛŶا ǍŁح ŃوĆü 
ŻوالŽق ŉوŻةŬإال łي ÛŶبا Żقćüاłǈل Žك ĈفŻƖيłوو ĈقŻƖيŻوت ŻنŉحŁع ǍƃنłǈŬالش ŃيŻط ǅ1(»ا( 

ƮلǏ اŸ عليǊ - في دعاء النبي: الحديƚ القدسي الƛالƚ والعشرون -10
 ĈǈتĈمŉألćا ĈعŁ دŁ–مصلǍ اŶ عليǈ وسل– يŁبĈ النŉǅƈ Ŭ« ألمتǊ يوم عرفة –وسلم
ŁعĈشŁيŻةŁع ŁرŻƺŻƺ ÛةćƉĈجŁيبĈإÛŮنŻي قŃدŻƷ ŻفŃرŽƖŻل łهŃمŁم Żا خŻǘŬưال ĈالłمŻƺ ÛĈƌŮنĈخƆ يŹƤ 
ĈلƃلŁمƃưŽلĈومĈم ƃنłǈ ...«)2(  

2 - Ƙالوعديا Promissifs  :رضƹهو الوعدها و Ǌسƽأن يلزم المتكلم ن ǐأÜ
 Worldعالم إلǏ الكلماƘ بƽعل شيء في المستقبلÜ واتجاǉ المطابقة فيها من ال

to Words ه ƭǚخǗوشرط ا Ü دية وƮالق Intentionnalité  ويدخل فيها 
   .أفعال الوعد والوƮية 

  : واألحاديƚ القدسية المندرجة ضمن الوعدياƘ هي 
الترƹيƔ في الدعاء والذكر في ƈخر الليل :  الحديƚ القدسي الحادǐ عشر- 1
 ثŽلŽƙ ǍŽقŻ يبŃيŁǅا حĈيŁنƃ الدŊاĈƅمŁة إلǍ السŉلŻيŃ لŻالǍ كŬüعŁ وتŁƿŻرŁابŁا تŻنŻبŊ رćüŁزŉنŻتŻ يŁ«: قال
ŬاللŃيĈüĈاآلخ Žيقƺ Ûرćüو :ŁمŃǅŁي ŃدłعĈونŻƺ يĆƉŃسŻتĈجłيبŻل łǈŁم ÛŃǅŁي ŃسĆƉŽلĈنŻƺ يćƉŃعĈطĈǈيŁم ÛŃǅ 
ŁيŃسŻتƃƸĈفłرĈنŻƺ يĆƉƃƷĈفłرŻل łǈ « )3(  
   :قوة إǙ باŸ قال في فضل Ǚ حول وǙ:  الحديƚ القدسي التاسƴ عشر- 2
»ĆƈŻالćƈ ŁعŮلłمŁƿ –üو قاƈ–Ćƈ ŻالĆƈ łدŭلŁƿŻعل Żك ǍĈلŁمąةĈم ŃǅŻت ŃحĈƖŁالع ŃرĈƩĈم ÛŃǅ ŻكƃنĈزŁالج Ŭن Ý ة
Žتقćüو :ŻالŁح ŃوĆüŻوال Žق ŉوŻةĈإ ŬالĈب Ŷ4( ».... ا(  
  جاء في الدعواƘ التي Ǚ ترد  ما:  الحديƚ القدسي الƛاني عشر- 3
»Żƙ ŻƙǘŻة الŽت ŁرŊدŁد ŽعوتÛهمŉالص ĈائłمŬحت łي ǍƃفĈوط ÛرĈإŁمŅامŁع ĈادĄüŁد ÛŁعوŽةŁالم ƃưŽل Ûوم
ŁيŃرŻƺłعŁهŻƺ Ŷا اŃوŻƼŻƸال ŁمĈامŁوي ÛƃفŻتŁله ƞ اŃبƈ Łوابŉالس ŁمŁاو Ɩ5( …»ا(  

                                                 
 .202ع السابق ، ص المرج- 1
  .181 المرجع نفسه ، ص - 2
  .198المرجع نفسه ، ص - 3
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 Ɔدم üŁǅ ابŃ قاŻ«في فضل دعاء اŸ و رجائǊ :  الحديƚ القدسي الƛالƚ عشر- 4
ŁمŁا دعŻوتĈنŁي ورĊŁجŻوتĈي نŻƷŻفŃرŽƖŁƿما ل Ǎعل  ŁǅكاĈƺ ŁƿيŃاب ÛŁدمƆ ǅŃǅإ Żت ƃلŻقĈنĈي بŽقŁرĈاب 
ĆاألŃرĈƭŻخ ŻطŁايŻا لĈقŽيتŁƿĈب ŽقŁرĈابŁهŁا مƃƸĈفŁرŷ1( …» ة(  
5 -ƴالقدسي التاس ƚالحدي  : Ÿن وذكر اƈقراءة القر»Ćüقا  Łرłسćüو Ŷا – Ǎصل

 ǎŃǅ عŁرĈكĈƤƃ وłǅƆŁرŃ القłǈŽلŻƸŻ شŃǅŻمŁ:  عزŉ وجŬüبł الرŉوćüقŽ يŁ–اŶ عليǈ وسلم 
ŁمŃسĆƉŻلĈتĆƈ ÛيŃعŻطŃيŽتłǈĆƈ ƃƺŁضĆüŁم ćƈ اŃعĈطŉي السĈائĈلǅ2( »... ي(  
  
وتعرف أيضا بالتوجيهاƘ والƺرƯ هو توجيDirectifs : Ǌ اƖــ األمري-3

 Ǐالمطابقة فيها ما العالم إل ǉعل شيء ما واتجاƽل Ɣالمخاط Ǐالمتكلم رسالة إل
Ƙالكلما World to Words   ƭǚخǗبة  وشرط اƹل في الرƛفيها يتم

  ...ف ـمÜ واستعطـرÜ واستƽهـموأÜƠـنƮ: الƮادقة ويدخل في هذا الƮنف
  : واألحاديƚ القدسية المƮنƽة ضمن األمرياƘ هي 

1 -ƚالƛالقدسي ال ƚالحدي  :Ɣقال. في فضل فاتحة الكتا :»Łم ŃǅŁص Ŭل ǍŁصŻǘŷةŻل Ńم 
ŁيƃقŁرĊƈĈƺ ŁيهĈا بćƉŉمŽالق ŃرĈǅƆŻƺ ĈهŁيĈخ Łد ƚا«Żƙ ŷƙǘŻƷ اŃيŁرŻت ŁمŻƺ ÛامĈقĆüيĈألب łǉ يŁرŃيŁرŻة :ĈإŬا ن
ŻنŽكłǅوŁو ŁرŁƅاĈا ŁإلمĈامĆüقاƺ Û :ĈاƃقŁرĊƈĈب ŁهĈƺ اŻي نƃفĈسŁƿ... «)3(  
2 -Ʃالقدسي الخام ƚالحدي  : Ǌوالتوكل علي Ÿلعبادة ا Ʒرƽإن : قال . في الت

Łƿ ÛرŁقŻƺ ƃدłسĆƈŊنÛǍŷ وŁƿĈƷ ŁرŁدŃ صćǔŁمŃيĆƈ ÛتĈادŁبŁعĈ لƃƵĈرŉفŻ تŻمƆ ŁدŁǅŁابŃ يŁ«:اŸ تعالǏ يقول 
ŁوĈإŬالŻت ƃفŁعĊüŁم ĊǔćŹƖŁي ŁدŃيŁƿŽش ƃƸǘă ŁوŻلŃمĆƈ ŊسŁدŻƺ ƃقŁرŁƿ «)4(  
3 -Ʃالقدسي الساد ƚن :  الحديƈار من قراءة القرƛكǗا Ǐعل ƚفي الح.   
»łيŻقćüاĈل ŁصĈاحĈبŽالق ŃرĈǅƆŁي ŃوŁمĈالق ŁيŁامĈة :ĈاƃقŁرŃǇŁا وŃرŻقŻƺ ÛǈĈƌŉǅŁم ƃنĈزŻلŁƿĈع ƃنŁدĈخƆ ĈرŁيƆ Ĉة 
ŻتƃقŁرćƊŁǉ 5(»ا(  
  : اŶوćü يقŽ«: قال.في كرامة من ذكر اŸ يوما :  الحديƚ القدسي العاشر- 4
ĆƈƃخĈرłجĈوا مŁǅŬالن ĈارŁم ÛŃǅŻƤ ŻكŁرĈنŁي يŃوńمĆƈ اŃوŻخ ŻƺاĈنĈƺ يŁي مŻقą6(»م ا(  
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 ŃƲكŻرŃ اĈمƆ ŁدłǅŁابŃ : اĆüقŻ« . حǏفي فضل ǚƮة الض:  الحديƚ القدسي العشرون- 5
ĈلĈي مŃǅĆƈ ŉوĈüŬالن ŁهĈارĆƈ ŃرŁبŁƲŁر ŻكŁعĈƖاĆƈ ƃكĈفŁƿĈخƆ ŁرłǇ  «)1(  

ي نŮإǎĈ ادĈبŁعĈ ايŁ «.في تحريم الƲلم :  الحديƚ القدسي الرابƴ والعشرون- 6
ŁحŉرŃمŽƖŭưال ƃلŁمŻعل Żن ǍƃفĈسŁي وŁجŁعƃلŽتłǈŁب ŃيŻنŽكŃمłم ŁحŉرńمŻƺ ÛاŻǘŻت ŬưاŻلłمŁي Ûاوا ĈعŁبĈادŽك ǎŭلŽكŃم 
ŁضŪاĈإ üŬالŁم ŃǅŁǉ ŁدŃيŽتłǈŻƺ ÛŃاسŻتŃهłدĈونĆƈ يŃǉĈدŽكŃ2( » ...م(  
 Łƿبŉا رŁنŻ لłƱŻدćƈ Ń«في فتƠ باƔ التوبة :  الخامƩ والعشرون الحديƚ القدسي - 7
ĆƈŃǅŁي ŃجŁعĆüŻل Żنŉا الصŻفŻƤ اŁǉńبÛا ŁوŽنĊƊĈمłǅĈب Łƿ  !ŻقĆüو س– ا ǈعلي Ŷا Ǎلمصل– " 
ŁوŻتƃفŁعŽلŁوŻق Ý ǅŽواال :ŻنŁعŃ3( »  ...م(  
  
 و ƈداƌها الناجƠ اǗعǚنياƘوتسمǏ كذلDéclaratifs :  ǁاƖــ اإليقاعي-4

 ǉالمطابقة فيها اتجا ǉواتجا Üللعالم الخارجي ǐل في مطابقة محتواها القضوƛيتم
 ǐأ Üتحتاج مزدوج Ǚو Ƙالكلما Ǐومن العالم إل Üالعالم Ǐإل Ƙمن الكلما Ǐإل

 ƭǚخǗا Ʋشر  
 ǎذا أدƎف–ǚƛم– Ʃرئيسا للقسم أداء ناجحا فهو رئي Ɣاألستاذ فعل تعيين الطال 

اف ـال عن األƮنـهذا الƮنف من األفع وأهم ما يميز ..."القسم وهكذا
مÜ فضǚ علǏ أنها تقتضي ـرا في الوضƴ القائـاألخرǎ أنها تحدƚ تƺيي

 Ǚ تتضمن –الذكر والدعاء–سية إǙ أن األحاديƚ القد )4(" ا ƹير لƺوǐـعرف
 ƘيقاعياǗنف من اƮهذا ال.  

اƘ والƺرƯ منها يأيضا التعبيروتسمExpressifs :  ǏاƖــالبوحي - 5
 Üƴنف يالتعبير عن مشاعر حيال الواقƮلهذا ال Ʃولي ÜƭǚخǗتوفر شرط ا

 Ǚالعالم الخارجي و ƾتطاب Ƙيحاول أن يجعل الكلما Ǚ مطابقة فالمتكلم ǉاتجا
لم الخارجي يطابƾ الكلماÜƘ وكل ما هو مطلوƔ اǗخƭǚ في التعبير عن العا

  ...اعتذرÜ عزÜǎ رحƔ شكرÜ هنÜƋ  : القضية ويدخل في هذا الƮنف أفعال
  
  

                                                 
  .152 المرجع السابق ، ص - 1
  .289 المرجع نفسه ، ص - 2
  .294 المرجع نفسه ، ص - 3
  .80 محمود أحمد نحلة ، ص- 4



 64

  : التي يتضمنها Ʈنف البوحياƘ هي –الذكر والدعاء–فاألحاديƚ القدسية 
   يǎ Û بĈدĈبŃ عŻư ōǅŁدŁنƃا عĈنĆƈ Ż« في فضل ذكر اŸ : الحديƚ القدسي األول -1

ŁوĆƈŻنŻƤ اƤإ ǈا معŻكŁرĈنŃǅƌƺ ÛيŻƤ ŻكŁرĈنŻي نƺ يƃفĈسĈǈŻƤ ŻكŃرŽتłǈŻي نƺ ƃفĈسŁو ÛيĈإŃǅŻƤ ŻكŁرĈي ن
ĈƺŁي مąǖŻƤ ŻكŃرŽتłǈŁي مƺ ąǖŻخ ŃيŅرĈم ƃنłهŃ1(» ... م(   

في فضل الǚƮة والتسليم علǏ :  الحديƚ القدسي الحادǐ والعشرون -2
 Ûŉǅ إĈدŃمŉحŁا مłيŁ: اĆüقŅƿŻƺ ÛŻلŻ مŁيانĈتłǈĆƈ ŻنŬ إĈ« فقال –ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم–النبي 

ŁرŉبŁƿŁي Žقüو :ĆƈŁمłا يŃرĈضŁƿيĆƈ ŃǅŻال łي ŁصŮلŁي عŻلŃيŁƿĆƈ ŁحŅدĈم Ńǅćƈ ŉمĈتŁƿĈإ ŬالŁص ŬلŃيŽƖŁع ŻلŃيĈǈ 
ŁعƃشńرŁو ÛاŻال łيŁسŮلłمŁع ŻلŃيŁƿĈإ ŬالŁس ŬلŃمŽƖŁع ŻلŃيŁƿŁع ƃشń2(»ا ر(  

عليǊ –توبة اŸ تعالǏ علǏ ابن ƈدم : ني والعشرون الحديƚ القدسي الƛا -3
 مŃلŻي Ćƈبō رĆƈŃǎŁ: اÛǍĆü قŻبلĆŻ: اÝ Ćü قŁƿŻدĈيŁي بĈنĈقƃلŽخƃ تŻمŃلŻي Ćƈبō رĆƈŃǎŁ: اĆü قŻ« -السǚم

ŻتƃنŽفƃơĈƺ Ĉي مŃǅłر ĈوحŁƿĆüقا Ý  :ŁبŻلǍ ...«)3(  
في رحمة اŸ تعالǏ لعبادǉ ولو : الحديƚ القدسي السادƩ والعشرون -4

: اĆüقŻا Żƺبńنć ŻƤƃبŃنĆƈƃƤŻ: اĆüا قŻمŁبŉاÛ ورłبńنŻƤ ƃابŁصŁا ĆƈدńبŃ عŃǅŁ إĈ«تكررƘ معƮيتهم 
ŁرĉĈبĆƈ ƃƤŻنŃبŽƖŻƤ ƃنńبŁا وłرŉبŁمŻا قĆüا :ĆƈŁصŃبŽƖŻƺ  ƃƷاĈفŃرŻƺ ŻقĆüاŁر Ŋبłǈ :Łعلم عƈŃبĈدǎ ĆƈŉǅŻل łǈ 
ŁرŋبŁا يƃƸĈفłرŬƤال ƃنŁ4(»... ب( 

 حسƔ –ر والدعاءكالذ–األحاديƚ القدسية ƛر هذا التقسيم يمكننا حƮر إو
  :تƮنيƽاƘ سيرل في الجدول اǓتي 

  البوحياƖ  اإليقاعياƖ  األمرياƖ  الوعدياƖ  اƖيالتقرير

10ƚ05  أحاديƚ07   أحاديƚشيء   أحادي Ǚ  04ƚأحادي   

 حسƔ عدد كل Ʈنف –الذكر والدعاء–وعليǊ يكون تƮنيف األحاديƚ القدسية 
   التقريرياƘ- 1:كاǓتي 

  ألمرياƘ ا- 2
3 - Ƙالوعديا   
4 - Ƙالبوحيا   
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  .أما اǗيقاعياƘ فǚ وجود لها 
    Ǐاستقر سيرل عل Üأوستين ǉنيف أستاذƮت Ǐƺنيف بعد أن ألƮهذا الت

الحكمياƘ : فالتقريرياƘ عندǉ تتضمن جزءا من قسمين عند اوستين هما
 Ƙكما أن األمريا ÜƘوالسلوكياوالتبيينا Ƙجزء كبير من الحكميا Ǐعل ǐتحتو Ƙ

  .األوستينية 
فنǚحƲ أن للتقريرياƘ الحƲ األوفر في أحاديƚ الذكر والدعاءÜ ألن المطابقة 

 ǁذل Ɣالعالم والمقام يتطل Ǐإل Ƙفيها من الكلما.  
 ǐنجازǗداء اǖشروط ل Ƙوللتقريريا  ƩسƋمن الشروط التداولية التي تت ǏتƋتت 

 والكǚم منقول – وسلمƮلǏ اŸ عليǊ– وهو الرسول ÜبالنƲر إلǏ طبيعة المتكلم
 فهو كǚم Ʈادر من موضƴ قوة Ǚ تتوفر للمتكلم –جل جǚلǊ–عن رŇƔ العزŇة 

 ǐالعاد.  
أما األمرياƘ فاتجاǉ المطابقة فيها من العالم إلǏ الكلماÜƘ ويتحقƾ النجاƟ في 

 Ƙالوعديا ǉتجاǙهذا ا ƭيخ ǁوكذل Üيير العالمƺالمطابقة بت.  
  م مسƌولية أǐ طرف في تحقيƾ المطابقة وفي البوحياƘ يرǎ سيرل انعدا

 ألن –الذكر والدعاء– ولم نسجل حضور اǗيقاعياƘ في األحاديƚ القدسية 
  .اتجاǉ المطابقة مزدوجÜ وǙ تتحقƾ المطابقة إǙ باتجاǉ الكلماƘ والعالم 

عد تƮنيف سيرل في اللسانياƘ التداولية من أهم التƮنيƽاƘ ألنǊ مبني علǏ يو
  .سكة في رأيǊ أسƩ علمية متما

Ưن عرǓلورودها بنسبة   ويمكننا ا Ƙنيف بالتحليل بدءا بالتقريرياƮهذا الت
  .والدعاء  أكبر في أحاديƚ الذكر

   اƖ ــالتقريري
  )1( :الحديƚ القدسي الƛاني - 1

 ƮلǏ اŸ عليǊ –قال رسول اŸ :  قال–رضي اŸ عنǊ–عن أبي هريرة -
ا Żƺ ÛĈƌŻƤرĈكƃ الĆƈ ǅŃǉĆüŮƤوŁسłمĈتŻلƃ يĈƼŁرłي الطĈƺ ŭوŁǅوŽƺطŽ يŁةŷكŻئǍŻǘĈ مŁالŻعŁإŶ ņǅ تŻ«   -وسلم
ŁوŁجłدŻوا قŃوńمŁا يƃƤŽكłرŁǅوŻت Ŷا ŻنŁادŁǉ ÜواŽلŊمĈوا إŻلŁح ǍŁاجĈتŽكŃمŻق ÛĆüا :ŻƺŁيłحŭفŻونłهŃمĈب ĆƉŃجĈنŁحĈتĈهŃم 
ĈإŻلŉالس ǍŁمĈƅاŊالد ƃنŁاي .ŻقĆüا :ŻƺŁيŃسĆƉŽلłهŃمŁر łهŊبŃمŁع ŉزŁو ŁجŬüŁو łǉŁوĆƈ ŃعŻلłمĈم ƃنłهŃمŁم Ûا ŁيŽقćüو 

                                                 
 . آل أحاديث الذآر و الدعاء مدونة في الملحق - 1
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ĈعŁبĈادŻق ÝǎĆüا :ŻƺŁيŽقŽولŁǅو :łيŁسōبłحŻونŁƿŁو łيŻكōبłرŻونŁƿŁو ŁيŃحĈمłدŻونŁƿŁو łيŁمōجłدŻونŁƿŻق Ćüا  :
ŻƺŁيŽقćüو :ŁǉĊüŁر ĆƈŃوĈنŻق ÝيĆüاŻƺ ŁيŽقŽولŁǅو :ŻالŁو Łم ÛŶاŁا رĆƈŃوŁƿ .ŻقŻاü :ŻƺŁيŽقłوü :ŻكŃيŻƹŻل Ńو 
ŁرĆƈŃوĈي نŻق ÝĆüا : ŁيŽقŽولŁǅوŻل ŃوŁر ĆƈŃوŁƿŻك ŽانĆƈ واŻشŉدŻل ŁƿĈع ŁبŁادŷةŁو Û ĆƈŻشŊدŻل ŁƿŻت ŃمĈجńيدÛا      
ŁوĆƈƃكŻƙłرŻل ŁƿŻت ŃسĈبńيحŻق ÛاĆüا :ŁيŽقćüو :ŻƺŁمŁا يŃسĆƉŽلĈيونŻق ÝĆüا :ŁيŃسĆƉŽلŻونŁƿŁالج Ŭةن .ŻقĆüا :ŁيŽقćüو :
ŁوŁǉĊüŁر ĆƈŃوŁǉŻق Ý اĆüاŁي ŽقŽولŁǅوŻال Łو ŶاŁي Łا رōبŁم Łا رĆƈŃوŁǉŻق Û اĆüاŻƺ  ŁيŽقćüو :ŻƺŻكŃيŻƹŻل Ńو 
ĆƈŬنłهŃمŁر ĆƈŃوŁǉŻق Ý اĆüا :ŁيŽقŽولŁǅوŻل ŃوĆƈ ŬنłهŃمŁر ĆƈŃوŁǉŻا كŽانĆƈ واŻشŉدŁع ŻلŃيŁهĈا حŃرńصŁو ÛاĆƈŻشŉدŻل Łا ه
ŻطŻلńابÛŁو ĊƈŁعŻưĈƺ مŁيهŁا رƃƷŁبŷة .ŻقĆüاŻƺ ĈمŉمŁي ŻتŁعŉوŽƤŁǅوŻق ÝĆüا :ŁيŽقŽولŁǅوĈم ŁǅŬالن ĈارŻق Û üا
ŁيŽقćüو:Łو ŁǉĊüŁر ĆƈŃوŁǉŻق Ý اĆüا : ŻƺŁيŽقŽولŁǅوŻال Łو Łي Ŷاا ŁرĉĈبŁا  مŁرĆƈŃوŁǉŻق ÛاĆüا : ŁيŽقćüو 
ŻƺŻكŃيŻƹŻل ŃوŁر ĆƈŃوŁǉاŻق ÝĆüا :ŁيŽقŽولŁǅوŻل ŃوŁر ĆƈŃوŁǉŻا كŽانĆƈ واŻشŉدĈم ƃنŁهĈƺ اŁرńارŁا وĆƈŬشŻد لŁا ه
ŁمŻخŻƺاŷةŻق ÛĆüا :ŻƺŁيŽوقćü :ŻƺćƉƃشĈهłدŽكŃمĆƈ ŮنŻي قŃدŻƷ ŻفŃرŽƖŻل łهŃمŻق ÛĆüا :ŁيŽقćüوŁم ŻلŅƿĈم Łǅ 
ŁالمŻǘĈئŻكĈة :ĈƺĈيهŃمŽƺ ŻǘłǅŻل ŃيŁƧĈم ƃنłهŃمĈإ ŬنŁمŁا جŁƅاĈل ŁحŁاجąةŻق ÛĆüا :łǉłمłالج ŻلŁسłƅاŻال Łي ƃشŻق Ǎ
ŁجĈلłيسłهĊŃم «                                      

  )    بخارǐ متƾƽ عليǊ واللƲƽ لل(              
  

في البدء علǏ األفعال الكǚمية المشكلة للبنية اللƺوية في األحاديƚ أقف 
وأن الƽهم الجيد للƺة  Üوقد رأينا كيف حوŇل أوستين  اللƺة من وسيلة إلƹ Ǐاية

يحل جميƴ مشكƘǚ المعرفة ويجعل سبلها واضحةÜ وأننا Ǚ نحƮل نƲريا 
 ǎفرأ Üةƺشيء دون استعمال الل ǐأ Ǐنشتين فتجعلwittgenstein ة  أنƽيƲو

اللƺة ليسƘ مجرد تقرير الوقائƴ أو وƮف العالم والتعبير عن الƽكر وإنما لها 
وƲائف عديدةÜ كما ساندǉ أوستين في طرحǊ هذا وبين أن هناǁ نوعا ƈخر من 

Ɣأو كذ ƾدƮنحكم عليها ب Ǚف العالم وƮت Ǚ Ƙبها العبارا Ƙذا نطقƎف Ü
Üǚفع Ƙوأنجز ǐدƌة تƺلي باعتبارها فيدورا أساسيا  اللƮعل التواƽرية الƲن 

ليسƘ مجرد نسƾ من الرموز فاللƺة " األساسي للتواƮل بين الذواƘ الوسيط 
لǊ خƮائǊƮ الدǙلية فقطÜ بل ينƲر  لǊ تركيبǊ النحوǐ ومعجمǊ وƮوتياتÜǊ أو

   )1(" خƮائƮها التداولية للƺة من منƲور 

                                                 
  .108 عطيات أبو السعود ، الحصاد الفلسفي للقرن العشرين ، ص - 1
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Ǚمية من أهم المجاǚل األفعال الكƲفي الدوت ƘƩبل ر Üألن التداولي 
  .عال الكǚميةالتداولية في نشƋتها األولǏ كانƘ مرادفة لǖف
 ƚاألفعال الواردة في هذا الحدي Ǐهيوولنقف عل:  Üوجدوا Üيلتمسون Üيطوفون

 Üǁيكبرون Üǁيسبحون Üيقولون Üقال ÜلهمƋفيس Üونهمƽفيح Üتنادوا Üيذكرون
قولونÜ رأوÜǁ رأونيÜ فيقولونÜ يحمدونÜǁ يمجدونÜ ǁ فيقولÜ رأونيÜ في

  .أشهدكمƽƹ ÜرÜƘ جاءÜ يشقǏ ...رأوهاÜ يتعوذونÜ يقولون 
Ʋحǚعل فنƽمرة 22: قال "  تكرار ال "Ü علƽ09 يقول  "وتكرار ال Ƙمرا "   

  "  مراƘ 07يقولون " تكرر الƽعل 
  

   Ʋحǚالماضين Üقد تضمن العديد من األفعال ƚةأن هذا الحدي 
  .وهذǉ األقسام التي دأƔ علماء النحو عليها  يةواألمر ةوالمضارع
Ǌقال سيبوي " :Ńاألسماء وب ƚأحدا Ʋƽمن ل Ƙأخذ ǊلتƛمƋعل فƽلمنوأما ال Ƙا ي

  )1("  يقƴ وما هو كائن لم ينقطƴ مضǏ ولما يكون ولم
 ǁل ذلƮƽي Ɵم راƛ "وس Ɣفذه Ǐما بناء ما مضƋوحمد وأممف Üƚومك ƴ ا بناء

يقتل ويذهƔ :  ومخبرالÜ واضرÜƔÜƔ واقتاذه: ما لم يقƴ فƎنǊ قولƈ ǁمرا
ÜƔضرŃقتل ويŃوي Ɣويضر Ƙوهو كائن إذا أخبر ƴبنـاء ما لم ينقط ǁ2(" .وكذل(   

ندما نقف مƴ القول السابƾ نلحƲ أن سيبويǊ قسم الزمن إلǏ أقسام ƛǚƛة Ǚ عو
  )3(.تتعداهاÜ وقد سار علماء النحو علǏ هذا النمط إلǏ يومنا هذا 

  
  
  
  
  
  

                                                 
، 1 ،د ت ،ج3لكتب العلمية ، بيروت، ط سيبويه أبو بشر ، عمرو بن قنبر ، الكتاب، تحقيق وشرح عبد السالم هارون، دار ا- 1

  .12ص
  .12 ، ص1المرجع نفسه ، ج - 2
، شرح المفصل للزمخشري قدم له إيميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ، ) موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي( ابن يعيش - 3

  .82 ، ص3 ،ج2001 ،1بيروت ، ط
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  :عال في هذا الحديƚ تدل علǏ الحركة والحيوية وتƮنيƽها كاǓتي وكƛرة األف
  

  األمر  المضارƱ  الماضي
  يكبرونǁ  يطوفون  وجدوا 
  يحمدونǁ  يلتمسون  تنادوا 

 Ƙنقال تكررƛن يا
   مرة نيوعشر

  يمجدونǁ  يذكرون

  يسƋلوني  يحƽونهم  رأوني تكررƘ مرتين
  يسƋلونǁ  يسƋلهم   رأوǁ تكرر مرتين 

  يتعوذون   مراƘتسƴيقول تكرر   أوها تكرر مرتين ر
 Ƙرƽƹ  يقولون تكرر ƴسب 

Ƙمرا  
  أشهدكم 

  ليشقǏ   يسبحونǁ  جاء

  Ǚ شيء

  
 فعÜǚ كما ورد تƮنيƽها في الجدولÜ 62يبلƸ العدد اǗجمالي لǖفعال   

  . فعǚ 30 فعÜǚ وأفعال مضارعة 32وتنقسم إلǏ أفعال ماضية 
  ."رأǎ " والƽعل " قال " ار للƽعل ر فنجد في الƽعل الماضي أƹلبǊ تك

ǁستقبال : " يقول ابن مالǙا Ǐوإل ÜنشاءǗالحال با Ǐرف الماضي إلƮوين
         بعد القسم"إن" و"Ǚ"ـ بالطلƔ والوعدÜ وبالعطف علǏ علم استقبالǊ وبالنƽي ب

      ويحتمل المضي واǙستقبال بعد همزة التسوية وحرف التحضيƯ وكلما 
  )Ʈ "...)1لة أو ƽƮة لنكرة عامة وحيƚ ويكون 

       وقد أفادƘ األفعال الماضية التقريرÜ أما األفعال المضارعة فهي للحال 
  .واǙستقبال
برد أن الƽعل المضارƳ يƽيد الحال و اǙستقبال معا دون تحديد ƛابƘ مويوضƠ ال

السين وإن أدخلƘ علǏ هذǉ األفعال : "Ü و إذا أريد تحديد ذلǁ قال لكǚ الزمنين

                                                 
د، حققه و قدم له محمد آامل برآات ، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر، القاهرة  ابن مالك ، تسهيل الفوائد و تكميل المقاص- 1
  .05 ، ص1968، ) د ط(
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 و ذلǁ قولǁ سƋضرƔ وخرجƘ من معنǏ الحالوسوف ƮارƘ لما يستقبل 
Ɣ1(  "وسوف أضر( .  

   ƭخلŃوي Üللحال إذا تجرد من القرائن Ƴالمضار Ơفيترج ǁوبذل
بƲرف مستقبل أو بمƮاحبة ناÜƔƮ أو لو المƮدرية أو حرف لǚستقبال 

 Ʃيƽالبا بعد لم و)السين أو سوف( تنƹ الماضي Ǐرف إلƮوين ÜŇا الجازمتينلم 
  . في بعƯ المواضƴ "قد" و"ربما" و"إذ"ولو الشرطية و

فدǙلة األفعال الواردة في هذا الحديƚ القدسي فعل باÜƾ وليƩ كالƽعل   
الذǐ يخضƴ لǘسناد الوضعيÜ فهو فعل فان يƋتي في وقƘ معين لƲاهرة 

    .)2(زمنية محددة ƛم ينتهي 
يةÜ فلها قوǎ متضمنة في القول ولǖفعال بكل أƮنافها ذاƘ أبعاد تداول   

ة هي ـوة التعبيريـوالق" ول سيرل أǐ ملء اللƲƽ بقوة إنجازية معينةÜـكما يق
    اـدا أو التماسـدا أو تهديـǚم كƋن يكون وعـالƮيƺة التي يخرج بها الك

يطوفونÜ يلتمسونÜ يذكرونÜ :  وهذا ما نلمسǊ في األفعال اǓتية)3(..."أو تقريرا
القضوǐ هنا يعبر عن تلǁ الحركية التي يقوم بها فالƽعل ...ƋلهميحƽونهمÜ يس

Ü وكذلǁ الذاكرون Ÿ من الناƩ الحريƮون حفƃالمǚئكة من طواف والتماƩ و
علǏ مدارسة العلم والمواƲبة علǏ الǚƮة والذكر والدعاء ابتƺاء األجرÜ أما 

Ǚ ذلǁ لما ساƟ القوة المتضمنة في هذǉ األفعال فهي إنجازهم هذǉ األعمالÜ ولو
 Ưاألر ƾجالوا مشار Ǚو Ƙطافوا في الطرقا Ǚو Ưئكة في األرǚالم      
 Ǌرجاء طاعت ǉارƽƺواست Ǌودعائ Ÿلذكر ا Ʃء الناǙƌه Ʃجل Ǚو Üاربهاƺوم    

 ǉوخضوعا ألوامر.  
ƴر في الواقƛأ ǁتر Ǐعن القول فهو ما دل عل Ɲعل الناتƽأما ال ǁذل Ǐويتجل Ü

بادÜǉ وإƲهار العناية بهمÜ وتسخير المǚئكة ليشهدوا عليهم في محبة اŸ لع
  .إكراما لهم وبيان شرف منزلتهم 

                                                 
 ، 4ج،) د ت(،) د ط(عالم الكتب ،بيروت، ،  عضيمة ، المقتضب ، تحقيق محمد عبد الخالق)أبو العباس محمد بن يزيد( المبرد- 1

  .81ص
  .129 ، ص1984 ، 1الح ، الكويت ،طفجاز النحوي في القرآن الكريم ، مكتب ال ينظر فتحي عبد الفتاح السخي ، اإلع- 2
  .140، دار التنوير للطباعة و النشر ، بيروت ، ص ) إستراتيجية التناص (  محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري - 3
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ونجد أن الحديƚ هذا يبين فضل مجالƩ الذكر والذاكرين وفضل   
اǙجتماƳ علǏ ذلǁ وأن جلسيهم يشاركهم جميƴ الƽضائل إكراما لهم حتǏ وإن 

  .لم يكن من الذاكرين 
لحديƚ هو من الكلماƘ إلǏ العالمÜ ألن هذا الƮنف فاتجاǉ المطابقة في هذا ا

          :يتضمن التقريرياÜƘ ونǚحƲ أن الجمل التقريرية هي األوفر حضورا
 " ƾذا وجدوا قوما " و" يلتمسون أهل الذكر " و" يطوفون في الطرƎف"         
يسبحونǁ " و" فيسƋلهم ربهم " و" فيحƽونهم بƋجنحتهم " و" يذكرون اŸ تنادوا " و
فƋشهدكم أني ƽƹرƘ " و" يسƋلونǁ الجنة " و" يكبرونǁ ويحمدونǁ ويمجدونǁ و

  ".لهم 
هل " و" مايقول عبادÞ ǐ" و" هلموا إلǏ حاجتكم : " أما الجمل الطلبية فهي

 Þ و" رأوني " Þ و" كيف لو رأوني " Þ لونƋو" فما يس " Þ و هل رأوها "     
كيف لو " و" هل رأوها Þ " و" عوذون Þ مم يت" و" كيف لو أنهم رأوها Þ " و

 Þ رأوها. "  
ƮلǏ اŸ –إلǏ أن الƺرƯ من هذا الحديƚ هو إخبار الرسول ونتوƮل   

 الذاكرين أن لهم  الناƩ قيمة الذكر ومن يتƮف بǊ من عباد اŸ–عليǊ وسلم
 Ǐعل Ʃللنا ƚح Ǌفي ǎومن جهة أخر Üشرف المنزلة الرفيعة عند خالقهم

  .ل الكرامة التي خƮهم اŸ بها اǙقتداء بهم لني
    
 في مقام تبليƸ رسالة إلǏ الناƩ فجاء –ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم–فالرسول   

روطÜ كاختيار لكل ƹرƯ ـالحديƚ حامǚ للبعد التداولي المتضمن لكل الش
 ǉحة محتواƮ Ƙباƛالمضمون وإ Ǐيخرج عن مقتض ǚف Üمعين Ɣأسلو

ازم بƮحة جÜ وهي اǙعتقاد الالقضوÜǐوالحالة النƽسية التي تعبر عنها
Ʈفالمتكلم هو ال Üوالمضمـالمضمون ƾدوƮالم ƾعن ـاد Ǌون فيما يروي

ǊŇربÜ المطا و هكذا ƾة ـقبتتحق  
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  :  اǓتي الشكلونلخƭ ذلǁ في 
  
  
  

  
 

  
  
  
  
  
  
  

فƽي كل حديƚ تقابلنا قوة الƽعل الذǐ يلزمنا بقضية محتواة في كǚم 
  :ƽƮة كما جاء في الحديƚ التالي رباني يدعونا إلǏ التميز بهذǉ ال

    
   Ʃفعن ابن عبا–Ǌعن Ÿبينما جبريل قاعد عند النبي :  قال–رضي ا– 

ابŅ ا بŁǉ ŻƤŁ« : سمƴ نقيضا من فوقÜǊ فرفƴ رأسÜ Ǌ فقال–ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم
ĈمŁǅŉالس ŁمĈƅاŻƺ ŻتŁƞŁالي ŃوŁمŻل ÛŃمłي ƃفŻتŃƞŻق Ĉإ ŭطŁالي ŬالŃو ŁمŻƺŻنŁزĆüĈم ƃنłǈŁم ŻلŻƺ ŅƿŻقŻاü :ŁǉŻƤŁا مŻلŅƿŻن ŁزĆü 
ĈإŻلĆاأل ǍŃرĈƭŻل ÛŃمŁي ƃنĈزĊüŻق Ĉإ ŭطŁالي ŬالŃوŁمŻƺ ÛŁسŬلŁمŁو ŻقĆüا :ĆƈŃبĈشŃرĈب ŽنŁوŃرĈǅيćƈ ĈوتŻيتłهŁمŻا لŃم 
łيĊƊŻتłهŁمŻا نĈبŌي ŻقŃبŻلŁƿŻƺ ÛĈاتŁحŽةĈالك ŻتĈابŁو ÛŻخŁوĈاتłيمłس ŁورŽةŁالب ŻقŁرŻل ÛةŃǅŻت ƃقŁرĆƈĈب ŁحŃرąƹĈم ƃنłهŁا م
ĈإŬالćƈ ŃعĈطŻيتłǈ «مسلم ǉروا  .   

  : يتضمن األفعال اǓتية
ƴسم–ƴقال– رف –Ơفت –Ơتƽأبشر – نسلم - لم ينزل– فقال– نزل- لم ي – 

  – أعطيتǊ – لن تقرأ – لم يƌتهما –أوتيتهما 
  
  

 العالمالكǚمالمتكلم

 ةيلبجمل طجمل تقريرية

 نداء استƽهامإخبار

ƾتطاب 
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  :مر حسƔ الجدول اǓتي  المضارƳ واألووأفعالǊ تتنوƳ بين الماضي 
  

  رـــاألم  ارƱــالمض  يــالماض
ƴسم  
ƴرف  

   مراƚǚƛƘقال تكرر 
Ơفت  

Ơتƽلم ي  
  نزل تكرر مرتين

  لم ينزل
  سلم

Ƙأوتي  
  لم يƌتهما

  

-ćأłقرŽلن ت   
Ǌأعطيت   

   ابشر-

   
فالزمن الƺالƔ في هذǉ األفعال هو الماضي الذǐ يƽيد التقرير وتكون 
المطابقة فيǊ من الكلماƘ إلǏ العالمÜ فƮيƺة هذǉ األفعال هو الماضي من 

  يبلƸ الرسول –عليǊ السǚم–Ü فجبريل لزمنية ألنǊ يƽيد تقرير الحقائƾالناحية ا
–Ÿا ǏلƮ وسلم Ǌوخواتيم البقر– أن ما نزل اليوم –علي Ɣةوهو فاتحة الكتا– 

وقد قال ابن . سيƲل عملǊ قائما في المستقبل ما دام الناƩ يقرƌون القرƈن
ǁالح: " مال Ǐرف الماضي إلƮسـوينǙا Ǐنشاء وإلǗال با Ɣتقبال بالطل

   )1(.." والوعد 
 Ÿفا-Ċوجل Ňعز– ÜخرةǓخير الدنيا وا Ǌسائر األمم بما في Ǐعل Ǌفضل أمت      

 من معاني –الƽاتحة وخواتيم البقرة–تضمنǊ هذǉ اǓياƘ توفيǊ إشارة إلǏ ما 
  .اǗيمان والتوحيد واǗحسان والدعاء 

  
                                                 

  .05 ابن مالك ، تسهيل الفوائد ، ص- 1
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  :والجمل المشكلة لهذا الحديƚ هي 
  

  الجمü الطلبية  يةالجمü التقرير
  سمƴ نقيƮا 
 Ǌرأس ƴرف  
  : ....فقال 
  فتƠ اليوم 
  لم يƽتƠ قط 
 ǁمل Ǌفنزل من  
 Ưاألر Ǐنزل إل  
  لم ينزل قط 
  فسلم و قال 
  أوتيتهما 
  لم يƌتهما 
  لن تقرأ 
 Ǌأعطيت  
  

   أبشر بنورين-

     
   Ʒǚوهو إب Üǁذل Ɣحضور الجمل التقريرية ألن المقام يتطل Ʋحǚفن

ما ترمي إليǊ التداوليةÜ فالحديƚ يعƝ للتƛƋير في المتلقين وهذا قضية واضحة 
ǁذل Ǐرة األفعال الدالة علƛرأس:بالحركة لك ƴرف Üƴونـسم ÜƠفت ÜǊـ Üزل

فتوحي بالتƽاعل واǙنتقال والحيويةÜ ومنها الوƮول إلǏ تحقيƾ  ...مـسل
ا  إحداƚ أƛرهالƽاعلة التي تحملها األفعال بƺرƯالهدفÜ وهذǉ هي القوة 
ويتضمن الحديƚ ما تدعو إليǊ التداولية وهو القƮدية . اǗيجابي في المستمعين

  .واǗيجاز  والتƛƋر
فكانƘ الجمل مختƮرة ولم تتعرƯ مǚƛ لذكر سورة الƽاتحة وخواتيم 

كما أجملƘ لنا سبƔ نزولهاÜ ويرشدنا الحديƚ إلǏ تتبƴ ما جاء .البقرة سورة 
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Ňسرين وشرƽالم Ɣفي كتǗوا ƚالحدي Ɵالشريف ا ǐالنبو ƚيجاز سمة للحدي
 ƚفي األحادي Ɣاألسلو ƭائƮورة عن خƮ Ƹوهذا يعطينا أبل Ü ة عامةƽƮب

Ü ومعناǉ في كان قليلǊ يƺنيǁ عن كƛيرǉأحسن الكǚم ما : " القدسيةÜ وكما قيل
 ǊƲƽاهر لƲ ")1(  

 Ƹوأبل Ǐتعال Ǌمن قول Ʃالتالي المقتب ƚفي الحدي Ƙيجاز درجǘورة لƮ :     
Łح ŵŬتĈإ ǍŻƤŽƺ اōزŁƱŁع ŃǅŽق ŽلĈوبĈهŃمŻق ŽالŁوا مŻƤاŻا قĆüاŁر ŊبŽكŃمŻق ŽالŁوا الحŬƼŁو łǉŁوŁالع ŻلŊي 
ŻالكĈبŴ2(ير(   

 ƮلǏ اŸ –قال رسول اŸ :  قال–رضي اŸ عنǊ –عن عبد اŸ بن مسعود 
 رōجŁ كŻةŷلŻصŁلƃ صŁاĈƅمŁسŉل لĈاĈƅمŁ السŁƲĆƈ ŃǉćüŉمÛĈ سŁيĈحŃالوŁم اŶ بĈلŻكŬا تŻƤŻ إĈ« : -عليǊ وسلم

ōالسƃلĈسŻلĈةŁع Żلŉالص ǍŻفŻƺ Û اłيŃصŁعŽقŁǅوŻƺ ÛŻǘŁي ŁزŽالŁǅوŻك ŻƤĈلŁƿŁح ŬتŁي ǍĊƉĈتĈيهŃمĈج ŃبĈرćüيŁح ÛŬت Ǎ
ĈإŻƤŁا جŁƅاłǉŃمŁƱزƺ ÛŽق ǅع ŽلĈوبĈهŃم.  üقا :ŻƺŁيŽقŽولŁǅو :ŁيĈا جŃبĈرŁم Û üيŻƤاŻا قĆüاŁر ŊبŁƿ Ý 
ŁيƺŽقćüو :ŁالحŬƼŻƺ ÛŁيŽقŽولŁǅو :ŁالحŬŻƼŁالح ÛŬƼ  « ) أبو داود ǉروا(         

  : فاألفعال الواردة في هذا الحديƚ هي 
  المضارƱ  الماضي

  تكلم
ƴسم  
  جاءهم
Ƴفز  

  قال تكرر مرتين

  فيƮعقون
  يƋتيهم

  فيقولون تكرر مرتين
  فيقول

  فǚ يزالون
  

 الƺالƔ  فعÜǚ واألحاديƚ المƮنƽة ضمن التقريرياƘ نجدرƛنا عشإاألفعال فعدد 
 Ƴرف المضارƮوقد ي ÜƳالمضار Ǌم يليƛ Üعل الماضيƽالماضي فيما هو ال Ǐإل

 ال ــي فيتخلƭ لǚستقبـÜ أما إذا نƽ  ولو الشرطيةلم ولمŇا الجازمتين: بـ
  .ال ـأو الح

أما في هذا الحديƚ فقد توازنƘ األفعال الماضية واألفعال المضارعةÜ دǙلة 
  .ƈخر  لǏعلǏ التجدد واǙنتقال من حال إ

                                                 
 .47، ص 1، تحقيق عبد السالم محمد هارون، مكتبة الجاحظ ، مصر،جو التبيين ، البيان )أبو عثمان عمرو بن بحر(  الجاحظ- 1
  .23 سورة سبأ ، اآلية - 2



 75

  :أما الجمل فƋساليبها كاǓتي 
  

  الجمü الطلبية  يريةرالجمü التق
  إذا تكلم اŸ بالوحي
  سمƴ أهل السماء 

  فيƮعقون
  فǚ يزالون

  حتǏ يƋتيهم 
  حتǏ إذا جاءهم 
  فزƳ عن قلوبهم 

  قال Ü فيقول Ü فيقولون

  يا جبريل : النداء  -
    Þماذا قال ربǁŇ: اǙستƽهام  -

  
لتقريرية أكƛر من الطلبيةÜ ألنها تتضمن الخبرÜ وهذا فنرǎ أن الجمل ا 

 والخبر هو األƮل في كل الجانƔ هو الƽعال في تبليƸ الرسالة إلǏ المتلقين 
كǚم وأنƴƽ في تلقي العلم بين باƚ الرسالة ومستقبلها إذا توفر البعد التداولي 

Ɣواستجابة المخاط Ɣل في نية المخاطƛلتها والجمل الخبرية لها د. المتمǙ
 Ǌتورد في ǐالمقام الذ Ɣحس Ǌسƽتبيان ما في ن Ǐعل ƭوما فالمتكلم حري

 Üتتولد الجملة الخبرية Ǌم ومنǚبة في الكƹالر Ǐول إلƌت Ʃƽالن Ǌعلي ǐتنطو
 Ƙنف التقريرياƮ الجمل ضمن Ƙوإذا كانAssertifs  ةƺيها إدراج  بلƽسيرل ف

 ينقل –Ǐ اŸ عليǊ وسلمƮل–مسƌولية المتكلم عن Ʈحة ما يتلƲƽ بÜǊ فالرسول 
 Ÿوأن ا ÜادقةƮ ƾحقائ ǉاŊهذا التقرير مضمنا إي Ʃالنا Ǐو-إل ŇعزĊإذا تكلم  -جل

 نجدǉ التسليم بذلÜǁ وهذا ماÜ وعلǏ المتلقين ذلǁ بالوحي فهو حǙ Üƃƾ جدال في
Ǌفيقولون: في قول " :ƃƾالح ÜŮƾالح  . "  
  
     " يا جبيريل : " النداءÝ األولǏ جملة اƛنتانا الجمل الطلبية فهي ـأم

Ƙ اǙنتباǉ فوƲيƽة النداء هو لƽ" ماذا قال ربÞ ǁ : " امـة استƽهـوالƛانية جمل
  .دةÜوهو دال علǏ التقرير والتƋكيدـ لتحƮل الƽائƴـوإƛارة اهتمام السام
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 Üهمƽهام فنجد المتلقين يطلبون الƽستǙماذا" أما جملة ا  Þ ǁقال رب " Ü  
        في اللƺة حيƚ تكتسƔ المعارف وتتسƴ المدارǁولǚستƽهام دور هام

  .ة ـتسعǏ إليǊ اللسانياƘ التداولي ويتحقƾ شرط الƽائدة وهذا ما
  

والƺرƯ من هذا الحديƚ هو إبƷǚ رسالة عقائدية للمتلقينÜ والمتمƛلة 
 بواسطة –ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم–في أن القرƈن المنزل من السماء إلǏ الرسول 

وأن وقعǊ شديد فيƮعƾ لǊ أهل  هو كǚم اŸ الحÜƾ -لسǚم عليǊ ا–جبيريل
 Ưالسماء قبل أهل األر.  

ويƲل ذكر اŸ محور هذǉ األحاديƚ لنتعلم كيف نتداولǊ عمليا في حياتنا 
Žن ǚفĉضĊول  ǙſنłضĊل .  

  
 ǐفعن أبي سعيد الخذر–Ǌعن Ÿقال–رضي ا  :ŻخŁرŁƚłم ŁعĈاوŁيŽةŻعل Łح ǍŻلقąة 

ĈƺŁي المŃسĈجĈدƺ ŻقĆüا :ŁمĆƈ اŃجŻلŁسŽكŃمŻƺ Ý ŻقŽواال :ŁجŻلŃسŻنŻا نƃƤŽكłرŶا  .Ćüقا :Łم ŶƆĆƈ اŃجŻلŁسŽكŃم 
ĈإŬالŻƤ ŁƿاŻق Ý Žواال :ŁوŁم ŶاĆƈ اŃجŻلŁسŻنĈا إŬالŻƤ Łƿا .ŻقĆüا :ĆƈŁمĈا إŮنŻي لŃمĆƈ ŃسŻتŃحĈلƃفŽكŃمŽت ŃهŁمŷةŻل ŽكŃم Û
ŁوŁام ŻكŁǅاĆƈ ŁحŅدĈب ŁمƃنĈزŻلĈتĈي مŃǅŁر łسĈüو  Ŷوسلم–ا ǈعلي Ŷا Ǎصل–Ćƈ ŻقŬüŁع ƃنłǈŁح Ĉدŷƙا ي
ĈمŮنŁي وĈإŉǅŁر łسćüو Ŷوسلم– ا ǈعلي Ŷا Ǎصل–Żخ ŁرŁƚŁع ŻلŁح ǍŻلقĈةĈم Ńǅ 
ĆƈŃصŁحĈابĈǈ.ŻقƺĆüا »Łم Ćƈ اŃجŻلŁسŽكŃمŻقƺ Ý ŽالŁوا جŻلŃسŻنŻا نƃƤŽكłرŁو Ŷا ŻنŃحłمłدłǇŁع ŻلŁم ǍŁǉ اŁدŻا ان
ĈلĈǖŃسŻǘĈمŁو ÛŁمŉǅĈǈب  ŁعŻلŃيŻان .ŻقĆüا " :Łم ŶƆĆƈ اŃجŻلŁسŽكŃمĈإ ŬالŻƤ Łƿا " ŻقŽواال :ŁوŁم ŶاĆƈ اŃجŻلŁسŻا ن
ĈإŬالŻƤ ŁƿاŻق ÛĆüا " ĆƈŁمĈا إŮنŻي لŃمŻا ŃسŻتŃحĈلƃفŽكŃمŽت ŃهŁمŹةŻل ŽكŃمÛ ŁوŻلĈكŬنłǈĆƈ ŻتĈانĈي جŃبĈرćüيŻƺ ĆƉƃخŁبŁرĈنĆƈ يŉǅ 

 Ŷا-ņعزĉüوج -łي ŁبĈǉاĈي بŽكłمŁالم ŻǘĈئŻكŻة «   
   رواǉ مسلم

  
  
  
  
  
  



 77

  :ولنا في هذا الحديƚ فسحة أخرǎ حيƚ تتشكل بنيتǊ من األفعال اǓتية 
  
  ارƱـالمض  يـالماض

  خرج تكرر مرتين 
   مراƘسƘقال تكرر 

ƴقالوا تكرر أرب  Ƙمرا   
  جلسنا 

  تكرر مرتين 
  لم أستحلƽكم تكرر مرتين 

  هدانا 
Ňمن  

  أتاني 
  أخبرني

  نذكر مكرر مرتين 
 ǉنحمد  
  يباهي 

  
 ǉاألوفر في هذ ƔيƮالتقرير لها الن Ǐفاألفعال الماضية الدالة عل
 ƭرة األفعال تجعل نƛوك Üبما فيها المكرر ǚعشرين فع Ƙƺبل ƚالتشكيلة حي

Ü ف التواƮلي والمطلƔ التداوليدالحديƚ ينبƯ بالحركة والنشاطÜ فيتحقƾ اله
      تواƮل وتƽاعل فيها ... خرج وقال وجلƩ وأتǏ وأخبر: فنǚحƲ األفعال

 من المتكلم والسامƴ في حوار وتخاطÜƔ ومنتهاǉ التƛƋير وتحقيƾ الƽائدة  فكل 
   .اǗخƭǚوالجدال قائم علǏ القƮديةÜ وشرط 

 Ǐالحاضر المستمر إل Ǐدالة عل Üأما األفعال المضارعة فهي أربعة
 Ÿل اƲسي Üالمستقبل فما دام الذكر والحمد قائمين -ŇعزĊوجل -Ü ي بهم يباه

  .المǚئكةÜ والمباهاة هنا هو الƛناء عليهم وإƲهار فضلهم لديهم 
  : وإذا انتقلنا إلǏ الجمل نجدها قسمين 

   جمل تقريرية -أ
Ɣ-جمل طلبية   
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  الجمü الطلبية  الجمü التقريرية
  خرج معاوية 

  نذكر اŸ   جلسنا
  لم أستحلƽكم تهمة 
  خرج علǏ حلقة 

 ǉونحمد Ÿجلسنا نذكر ا  
Ǐما هداناعل   

   منŇ علينا 
  لم أستحلƽكم 

   أتاني جبريل 
  فƋخبرني 

  يباهي بكم 

  ما أجلسكم Þ مكررة 
 ǁذا Ǚما أجلسكم إ Ÿƈ)2(  

 ǁذا Ǚما أجلسكم إ Ÿ2(وا(  

باǙستناد إلǏ هذǉ الجمل نرǎ أن هذا الحديƚ تداولي كƺيرǉ من 
      الجمل الطلبية Ü وكذلǁلوفرة األفعال والجمل التقريرية األحاديƚ السابقة

في تƽعيل الخطاƔ بين المتحاورينÜ باǗضافة إلǏ  ساهمƘ –رƹم قلتها–
      الƺرƯ الذǐ نستنتجǊ من تداول معاوية نƩƽ العمل الذǐ قام بǊ الرسول

       مƴ الƮحابة وذلǁ اقتداء بÜǊ وهذا تدعيما للƽعل–ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم–
  .وتبليƸ ما تعلمǊ إلǏ اǓخرين 

ƮلǏ اŸ -التي قالها الرسول " لم أستحلƽكم تهمة لكم :  جملة النƽي أما
Ü فلها مدلولها في -عليǊ السǚم– سنتǊ إتباƛ Ƴم كررها معاوية -عليǊ وسلم

شطر الكǚم " الكǚمÜ فيرǎ علماء األƮول أن النƽي في نƲرية الخبر هو 
  .)Ǌ  ")1ـكل

) هـ606(الرازǐ ن ƛǗباƘ في الخبرÜ وقد عرف فخر الدياألنǊ قسيم 
ǊنƋي : " الخبر بƽمعلوم بالن Ǐنسبة معلوم إل ǊريحƮب Ǐالقول المقتض         
 ƘباƛǗ2("أو با(  

                                                 
 1 جالل الدين السيوطي، معترك األقران في إعجاز القرآن، حققه أحمد شمس الدين،دار الكتب العلمية، بيروت،ط- 1
 .322،ص1،ج1988،
 في دراسة اإلعجاز، تحقيق بكري شيخ أمين ، دار العلم للماليين ، بيروت،      فخرالدين محمد بن عمر الرازي ،نهاية اإليجاز- 2

  .149 ، ص1985 ، 1لبنان ط
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فالنƽي " لم أستحلƽكم " ن المنƽي هو ما ولي أداة النƽيÜ فƽي الجملة أو
ǉفكم إياǚهو استح ǐعل الذƽف النبي : " وقيل. هنا للǚإن استح– Ǌعلي Ÿا ǏلƮ

 لÜǊ فيحتمل أنǊ –عليǊ السǚم– مƴ أنǊ علم ذلǁ من إخبار جبريل  لهم–وسلم
  )1(." سرور بهم كما يƽعلǊ بعƯ الناƩ بهمÜ فƎنǙ Ǌ يقƮد بǊ إǙ السرور

 القائل نƽيوهو أن ي" ا من منƲور تداولي هو إنكار لƛǘباƘنولذلǁ فالنƽي ه
أنا لسƘ : لƽعلأنƹ Ƙير مقيمÜأو با: ويكون النƽي باǙسم... أمرا وجملتǊ خبرية

/ إن(أخواƘ ليÜ /Ʃلن )الجازمتان للمضارƳ (المŇ/ لم:مقيماÜ وبالحروف التالية
  )2(".وتقوم أدواƘ النƽي بتحديد زمن الƽعل في السياƾ الكǚمي) Ǚ /ƘǙ /ما 

تندرج ضمن نƽي اǙفتراƯ المسبÜƾ المتعلƾ " لم أستحلƽكم " وجملة النƽي 
ǉفهذ Üحابة الذين بالقضية المشتقة من الجملةƮمسبقا أن ال Ưترƽالجملة ت 

Ÿوسلم – خرج إليهم رسول ا Ǌعلي Ÿا ǏلƮ– وا وƽهم في حلقة ذكر قد حل
Ǐتعال Ÿبا " : ǁذا Ǚما أجلسنا إ Ÿوا " ƾالمسب ƯفتراǙير اƺي Ǚ ي هناƽوالن.  

 ƚهامية الواردة في الحديƽستǙأما الجمل ا "Ÿƈ Þ ما أجلسكم Ǚما أجلسكم إ 
  .سبƾ رنا ƹرضها التداولي في الحديƚ األفقد ذك" اÞ ǁ ذ

 فالقسم في  Ü"واŸ ما أجلسنا إǙ ذاǁ : " بقي أن نحلل جملة القسم  
 أحرفǊو )3(" واليمين  الحلف " منƲور النحاة هو أسلوƔ من األساليÜƔ وهو 

: قسمينوقسمǊ النحاة إلǏ ."الباء " و" التاء " و" الواو " و " الǚم : " أربعة هي
  استعطافي وƹير استعطافي 

فاǙستعطافي هو جملة طلبية يراد بها توكيد معنǏ جملة طلبية أخرǎ مشتملة " 
  .علǏ ما يƛير الشعور والعاطƽة 

ما جيء بǊ لتوكيد معنǏ جملة خبرية وتقوية المراد  وƹير استعطافي وهو 
خبرǉ واŸ إنǁ لشريف المقƮدÜ يخبر عن شرف مقƮدǁ ويƌكد : منها نحو

  .. )4(" القسم : هذا بما يقويǊ وهو
تندرج ضمن القسم الƛانيÜ قسم " واŸ ما اجلسنا إǙ ذاǁ " فجملة القسم 

 Ɣتوكيد الجوا Ǌمن Ưرƺير استعطافي والƹ.  
                                                 

  .189 عبد القادر عرفات ،األحاديث القدسية ، ص- 1
  .58 ، ص1994 صالح بلعيد ، النحو الوظيفي ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،- 2
  .162 ، ص1979إلنشائية في النحو العربي ، مكتبة الخانجي ، مصر ، عبد السالم هارون ، األساليب ا- 3
  .362 ، ص2 ،ج1963 عباس حسن ، النحو الوافي ، دار المعارف القاهرة ،- 4
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 Ǌهذا عند سيبوي ǎقولبونرǊ "  علم أن ا: "  وقال أيضا)1(" الحلف توكيد
 ǁمǚ2( ."القسم توكيد لك(   

    جد القسم اǙستعطافي يندرج ضمن األمرياÜ Ƙ وفي منƲور سيرل ن
والقسم ƹير اǙستعطافي ضمن التقريرياÜƘ والحلف توكيد لƮدƾ الحالة التي 

وبشرǎ قربÜŸ Ǐ وكانوا عليها وهي جلوسهم في حلقة ذكرÜ والذكر عبادة  
 Ǌوهذا ما نلمس ÜǊالرحمن سبحان Ǚإ Ǌفي ملكوت ǉيقدر Ǚ ǐالذ Ǐبالجزاء األوف

       يłبĈالنŬ وĄüŁجł رŁاŁƅجŁ:  قال–رضي اŸ عنǊ–عن أنƩ بن مالǁ لحديƚ في ا
كا رńاŻبŁا مłبńيōا طŻيرĈƙńا كŻدńمŶ Ń حŁدłمŃالحƺ  :» Łقاüةƺ ŻǘĈي الصŉ-صلǍ اŶ عليǈ وسلم–
ĈƺĈǈيŻƺ ÛŻلŉمŻا قŁضŬالن ǍĈبłوسلم– ي ǈعلي Ŷا Ǎي–صلƺ  ŉالصŻǘĈةüقاƺ  :ĆƈŊيŽكłمŻالق Ĉائćü 
ŻكŻƤŁا وŻكŻƤŻق Ý اĆüاĈرĆƉŻƺ  Ł3(م(Żالق Ńوłم üقا Û :ŻƺĆƉŁعŁادŁǉŻƙ اŻǘŻثĈم ŁرąاŁر üقاƺ رłجĄü :ĆƈŻنŽا قƃلŽتŁاه Û
ŁوŁمĆƈ اŁرŃدŽƖĈب ŁهĈا إŬالŻالخ ŃيƁالن üقاƺ Û وسلم–بي ر ǈعلي Ŷا Ǎصل– ŻلŻقŃدŃاب ŻتŁدŁرŁǉĈا اƃƙŻا ن
ŁعŻشŁرŁم ŻلŷكŻƺ ÛاŁمŁا دłرŻوا كŃيŻƹŁي ƃكŽتłوبŻنŁهŁا  حŬتŁس ǍĆƉŽلŁوا رŉبłهłم -ņعزĉüوج -Żƺ Û ŻقĆüا :
ćƈƃكŽتłبŁǉوŻا كŁمŻا قĆüاŁع ŃبĈد ǎ«. )   أحمد ǉروا(  

  : فƋفعال هذا الحديƚ هي 
  األمــر  المضـارƳ  الماضـي

 Ƙمرا ƴقال تكرر تس  
  جاء 

 Ǐقض  
  أرم 

  أعادها 
  قلتها 
Ƙأرد  

  ابتدرها 
  دروا 
  سƋلوا 

  كتبوها ا -  يكتبونها 

                                                 
  .497 ص،3ج سيبويه ، الكتاب ،- 1
  .104 ص  ،3ج المرجع نفسه ،- 2
 .سكتوا و ذلك لظنهم أنهم ارتكبوا محظورا :  أرم القوم - 3
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 اǗسǚمفرة األفعال الماضية في هذا الحديƚ لدليل عل قƮدية رسالة فو
 جاء رسوǙ مرشدا ومعلما الناƩ دينهم علƮ- ǏلǏ اŸ عليǊ وسلم-وأن النبي 

Ʃأس Ÿا Ǌقوية مستمدة من توجي -ŇعزĊوجل -Ü ƾفالماضي هو تقرير للحقائ Ü    
 قاعدة عامة في  يقرر- ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم-والمقام مناسƔ لذلǁ والنبي 

  .دين لǊماح وهي أن اŸ تبارǁ وتعالǏ يرفƴ شƋن الذاكرين اŸ الاǗسǚم
ولذلǁ يكƛر هذا الƮنف من التقريراƘ ألن رسالتǊ تبليƸ الحƾ والخير 

  .واǗرشاد إلǏ الƮالƠ من القول والعمل 
Üفهي قليلة ǎأما األفعال األخر  Ƴوفعل أمر  "يكتبونها"فعل مضار

  .جاءƘ مجاورة للخبرÜ وهذا قمة البƹǚة في هذا الحديƚف" اكتبوها"
  :والجمل هي كاǓتي

  الجمü الطلبية  الجمü التقريرية
   فقال–جاء رجل 
   النبيǏفلما قض
  فارم القوم
  فƋعادها

  فقال رجل
  أنا قلتها 

  ...ما أردƘ بها
  ...فقال النبي
  لقد ابتدرها
  يكتبونها 
  .حتǏ سƋلوا

   ل كذا وكذا Þأيكم القائ -
  .كتبوهاا -

  
فالجمل المشكلة لهذا الحديƚ في معƲمها خاضƴ ألسلوƔ التقرير ألن 

 ƚالحدي ǐفراو Üǁذل Ɣالدينية تتطل ƭوƮطبيعة الن" ǁبن مال Ʃرضي -" أن
Ǌعن Ÿروف  "جاء رجل "  يخبرنا عن قضية بدءا بجملة –اƲم ذكر كل الƛ

الحمد Ÿ حمدا "قولǊ فالƽعل الذǐ أنجزǉ ب" المتعلقة بǊ ألنǊ يمƛل بƌرة القضية 
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 Ǌيرا طيبا مباركا فيƛك " Ʃة بطريقة لم يعهدها الناǚƮناء الƛأ Ÿتضمن ذكر ا
عبر  وهذا ما. وترǁ هذا القول أƛرا   كيف يكتبونهاÜا المǚئكة لم يدروǏحت

Ü فهو نجز فعǚجرد التلƲƽ بهذǉ الجملة أĈعنǊ المعاƮرون بالƽعل التƛƋيرÜ ǐ فمب
 Üف ولم يخبرƮلم يǐإنجاز Ʋوƽوبمعيار أوستين مل  Ennoncé 

Performatifعن القول Ɲعل الناتƽرا وهذا الƛأ ƚهذا أحد ǊمǚفبكÜActe 

Perlocutoire  التداولية  في Ƙور اللسانياƲمن.  
 القول إǙ لƽعاليتها حƮƔا لمعرفة –ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم–وما إلحاƟ النبي 

 بذكر اŸ عقƔ الǚƮةÜ وهو ليكون قدوة لبقية المƮلين فينشƺلونوقوتها 
توجيǊ وتعليم الناƩ كافة لما فيǊ خير الدنيا واǓخرةÜ وهذا اǗلحاƟ فيǊ توكيد 

سعي لتوƮيل المعلومة حتǏ يحƽز الƮحابة علǏ المبادرة في الخيراƘ وال
صلǍ اŶ عليǈ – يĈبǍĈ النŬلŻ عƃƖŁدŻƷŁ يمąلĈ سŁمŉǅćƈ ŉ إĈ«للتزود بالحسناÜƘ وقد قيل 

   ا Û رńشǎƃ اŶ عŁرĈبōكŻ: " اĆüقŻيŻƺ ÛتŻǘĈي صĆŋǅĈƺ ŁهłولŽقĆƈ ŽاąƖمŁلĈي كŻنĈمŃلŮعƺ  :ŁقالƖ–وسلم
ŁوŁسōبĈحŁع Ŷي اƃشńرŁو ÛاŃاحłمĈدĈǈيŁع ƃشńرŽƙ  اŉمŁس ĈلŁي مĈا شĊئĈƖŁي ÛŽقćüو : ŻنŁعŃمŻن ÛŁعŃ1(» م(   

                  )ǐالترمذ ǉروا (  
  : الشكل اǓتي  علǏعل الكǚمي عند أوستين يكون ƽفال

   المستمƴ      الكǚم               المتكلم 
  ) ƮلǏ اŸ عليǊ و سلم –الرسول(                   )رجل ( 
  

 الƽعل الناتƝ عن القول    في القول القوة المتضمنة         فعل القول         
          العمل ƛم    قبول هذا      ()      الذكر و الدعاء(       )...الحمد Ÿ حمدا كƛيرا طيبا(

)                 قتداء بǊ لǚالدعوة                    
إذا كان النطƾ بالجملة األولǏ هو فعل القول من موضوعاƘ الدراسة   

ƛال Ƴن النوƎف Ü الدراسة التداولية االبنيوية Ƙمن اهتماما ƚالƛني وال.  
Ǐتعال Ǌمن قول Ʃوبنية القول المقتب  : ŷŁوĈمŁǅŬالل ŃيĈüŻƺ ŻتŁهŉجŃدĈب ĈǈŻن ĈƺاŻلŷةŻل ŁƿŁع Łس Ǎ

ĆƈŃǅŁي ŁبعŻƙŁƿŁر ŊبŁƿ Łم ŻقńامŁا مŃحłمńا ود Ŷ)2(   
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 łƿحŁضŃ اŶ يŉǅŁ إĈالĆƈ Ż«:  أنǊ قال–رضي اŸ عنǊ–فهو عن عبد اŸ بن مسعود 
ŻإلŁر ǍłجŻلŃيĈǅŁر Û łجĄüŻق ŁامŻي لƺ ŃيŻلąةŁب ĈاŁرąدĈة مŃǅĈƺ ŁرĈاشĈǈŁو ĈلŁحĈƺاĈǈŁو Ĉ ŁدĈاƙĈرŻƺ Û ǇŻتŁوŉضĆƉŽƙ ŉم 
ŻقŁامŻإل ŉالص ǍŻǘĈةŻƺ Û ŁيŽقćüو Ŷا –ņعزĉüوج –Ĉل ŁمĈئǘŻكĈتĈǈŁم Łا حŁمĆüŁع ŃبĈدŁǉ ǎŻƤŁا عŻلŁم Ǎ ا

ŁصŻنŃƲŻƺ Ý ŁيŽقŽولŁǅو :ŁرŉبŻنŁا رŁجŁƅاŁم Ĉا عƃنŁƿدŁو ÛŻشŻفŻقŷةĈم ŉمŁا عƃنŁƿدŻƺ ÛŁيŽقćüو :ŻƺĈƌŮنŻي قŃد 
ĆƈŃعŻطŃيŽتłǈŁا مŁر ŁجŁو ÛاĆƈŉمŽنتĈم ǈŉمŁا يŻخŽƹالطبراني ( » ا ǉروا(  

  :نƽها كاǓتي نƮهذا الحديƚ األفعال و اƘكزترفم
  األƺعاü المضارعة  األƺعاü الماضية

  قام تكرر مرتين 
 Ƌتوض  
  حمل 
 ƴنƮ  

 Ƙأعطي  
   رجا
 Ǌأمنت  

 ǁيضح  
  فيقول تكرر مرتين 

  فيقولون 
  يخاف 

 إنجاز أعمالǏ Ýدالة علǏ الحركةÜ وعلفعال الماضية ƛمانية أفعال فاأل   
فالƽعل قام ذكر مرتينÜ قام من فراشÜǊ وقام إلǏ الǚƮةÜ فالقيام انبعاƚ بعد 
سكون فيǊ حيوية وتجديدÜ وهو سلوǁ اجتماعيÜ فزمنǊ النحوǐ ماÜƯ لكن 

فالقيام هنا إنجاز فعل : زمنǊ التداولي اǙستقبالÜ أما الƽعل قام إلǏ الǚƮة 
Ǚو ÜالعبادةÜوأقوال متبعة ÜمةƲوأعمال من ÜƘي علينا ما فيها من حركاƽيخ    

 ǐنجازǗعل اƽمي الحقيقي هو الǚعل الكƽوالActe Illocutoire    
 والƽعل الماضي الذǐ يƮنف ضمن التقريرياǙ Ƙ يمكن أن يƮف   

  .األحداƚ مجرد الوƮف وإنما يحمل فعǚ كǚميا لǊ تƛƋير في العالم 
ألن  "  نƭ هذا الحديƚ لǊ دǙلة علǏ التƺيير أيضاوتنوƳ األفعال في  

ƚالتجدد والحدو Ǐعل يدل علƽالÜ يحسن Ǚو ÜƘبوƛستقرار والǙا Ǐسم علǙوا
فيتضمن الƽعل معنǏ الحدÜƚ فالقيام والوضوء  )1("وضƴ أحدهما موضƴ اǓخر

  .والǚƮة تستلزم ƹاية مرجوة وهي الرجاء والشƽقة
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 Ƴعل المضارƽوال " ǁفي ق" يضحǊرجلين : " ول Ǐإل ǁيضح Ÿإن ا Ǚأ " Ǌل
الضحǁ الذǐ يعترǐ البشر عندما : " معنǏ خاÜƭ يقول أبو سليمان الخطابي

 Ÿا Ǐير جائز علƹ ÜƔزهم الطرƽهم أو يستƽيستخ -ŇعزĊي - وجلƽوهو من Ü 
ǊاتƽƮ عن. Ÿة اƽƮ في ǉومعنا -ŇعزĊعل -  وجلƽب Ǐخبار عن الرضǗا 

  )1( ."مجازاتهما علƮ Ǐنيعهما الجنة أحدهماÜ والقبول لǔخر و
 ǐمام البخارǗالرحمة : "  وقال ا ǁالضح Ǐ2( ."معن(  

دال علǏ ما ينتƲر اǗنسان يوم القيامة إن أساء العمل " يخاف " والƽعل   
Ü أو قƮر في الواجباƘ وأهمل الطاعاÜƘ فالخوف مما هو كائن في المستقبل

 Ÿا ǉفوعد-ŇعزĊمن ال– وجل Ǌمنƌن يƋلما قدم من  ب Ǐاستحسانا ورض Üخوف
  .عمل الخير 

    وهنا نجد أن األفعال الواردة في هذا الحديƚ قد حققƘ الƽائدة المرجوة  
  .وهي ƹاية التداولية 

  : وجمل هذا الحديƚ هي 
  جمü إنشائية  جمü خبرية

 ǁيضح Ÿإن ا Ǚأ  
  رجل قام في ليلة باردة 

Ƌفتوض  
   قام إلǏ الǚƮة 

 Ÿع– فيقول اŇزĊوجل –   
   فيقولون 

  إني قد أعطيتǊ ما رجا :  فيقول 
  وأمنتǊ مما يخاف   

Þ ƴنƮ ما Ǐهذا عل ǐما حمل عبد  
 ǁقة مما عندƽوش ǁربنا رجاء ما عند  

حسƔ " التقريرياƘ "  يندرج ضمن Ʈنف –سابقا– ابينكما والخبر   
وهو في منƲور . مƮطلحاƘ سيرل والƺرƯ المتضمن في القول هو التقرير

  .)3(" الخبر أƮل واǗنشاء طارƏ عليǊ " من اǗنشاء إذ نحاة أهم ال
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ا بين ذل" اǗفادة " كما اهتم العلماء العرƔ في دراستهم للجملة علǏ مبدأ   
في اǗفادة هو تتبƴ خواƭ تراكيƔ الكǚم  "  موضوƳ علم المعاني  أنالسكاكي

 ǉيرƹستحسان وǙل بها من اƮخبار )1(."وما يتǗا ƔساليƋف  Ɣهي إفادة المخاط
 Ǌبما تضمنت.  

ويبين البƹǚيون أن هناƹ ǁرضا ƈخر للخبر يتمƛل في إفادة المخاطƔ أن   
المتكلم عالم بالحكم ويسمون هذا الƺرǙ Ưزم الƽائدة  فنرǎ أن الجمل الخبرية 
في هذا الحديƚ تحمل مدلول اǗفادة التي تحققƘ من خǚل إنجازية األفعال 

  .مال الكǚمية عبر اǙستع
   Ÿوالجمل الحوارية القائمة بين ا–ŇعزĊتندرج ضمن – وجل Ǌئكتǚوم 

 Ʃرايƹ يلسوف بولƽتداولية الH.P Grice  ǐاهرة بـ  الذƲال ǉهذ Ǐسم :
 ǐستلزام الحوارǙاL'implication Conversationnelle  – كما ذكر

ة الكم قاعد: Ü ووضƴ لها مجموعة من القواعد السلوكية العامة منها -سابقا
 ƾان ويتحقƮتكون مساهمة المتخاطبين بالقدر الكافي دون زيادة أو نق ƚحي

ربŇنا : ما حمل عبدǐ هذا علǏ ما ƮنÞ ƴ فيقولون : " هذا في الجمل اǓتية
فƎني أعطيتǊ ما رجاÜ وأمنتǊ مما : عندÜǁ فيقول رجاء ما عندǁ وشƽقة مما

  " .يخاف 
ǚألن إجابة الم Ü قاعدة الكيف Ƙكما تجسدƘئكة كانÜƴادقة  ومطابقة للواقƮ  

ǉوهذ Üمناسبة للمقام Ƙأيضا كان ƚومساهمتهم في الحدي Üقاعدة  دون تحريف
 وبعيدا عن الƺموƯ حيƚ يƽهمǊ  مختƮراÜ وما جاء في الحوار كان  المناسبة

وهذǉ قاعدة الهيئةÜ وهنا يتحقƾ مبدأ التعاون  السامƴ كيƽما كان مستواǉ الƛقافي
ƹ ǊرايƩ بين المتحاورينÜ فƎذا لم تنجز قاعدة من تلǁ القواعد الذǐ أشار إلي

 ǐستلزام الحوارǙاهرة اƲ ولƮح Ɣالسلوكية السابقة يستوج.  
   ƭوهكذا نخل  Ǐلية هامة إلƮقاعدة توا Ǐيرتكز عل ƚأن هذا الحدي

 Ÿا Ǌمهما كان يتقبل ƠالƮأن العمل ال Ʃالنا Ʒǚرضها إبƹ-ŇعزĊوجل - Ü 
ناƩ علǏ نبذ الكسل والخمول واǗقبال علǏ العمل رƹبة وكذلǁ فيǊ حƚ ال

أǙ ترǎ في . ورهبة وهو ذكر اŸ في كل وقÜƘ وهذǉ  مرامي التداولية 
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 Ǐعل Ưالح ƚمن حي ƾالساب ƚكيدا للحديƋعن أبي هريرة ت ǐالمرو ƚالحدي
  .تداول عبادة الǚƮة 

 –يǊ وسلمƮلǏ اŸ عل– أن رسول اŸ –رضي اŸ عنǊ– هريرة أبيفعن    
 بłرĈضŃيŁوŁ .دقŻ عłثŻǘŻم ŻƙاŻ نŻوŁا ŻƤłǉ إĈمŃكŽدĈحĊƈĈƧĆƈ Ł رŁةĈيŁاǍĈƺ قǅŻ علŻاŽيطŻ الشŬقدłعŃ يŁ« :قال
ŻعلŁم ǍŻكĈǅاŽك Ůüłع ƃقŁدąةŁع ÛŻلŃيŁƿŻل ŃيĄüŻط ĈوĄüيŻƺ ŃارŽقŃدŻƺ ĈƌŃǅŃاس ŻتŃيŻقŻưŻƺ ŻƤŻكƃان Ŷر اŁحŬلƃƖ 
łعƃقŁةد .ŻƺĈƌŃǅŻت ŁوŉضĆƉƃان ŁحŬلƃƖłع ƃقŁدŻƺ  ةĈƌŃǅŁص Ŭلƃان ǍŁحŬلƃƖłع ƃقŁدŻƺ ÛةĆƉŃصŁبŁƞŻن ĈشŷيطŻا طōيŁب 
ŬالنĈƧفŁو ÛĈإŬالĆƈ ŃصŁبŁƞŻخ ĈبŻيثŬالن ĈƧفŻك ŃسŻǘ ǅ« " Ǌعلي ƾƽمت "  

  :فتشكيلة أفعالǊ كاǓتي 
  رــاألم  ارƱـالمض  الماضي

  نام 
Ʋاستيق  
   ذكر 

   مراƚǚƛ ƘانحلƘ تكرر 
 Ƌتوض  
 ǏلƮ  

  يعقد 
 Ɣيضر  

    أرقد

كƋنǊ تƽسير للحديƚ السابƾ حيƚ يبين المƛبطاƘ يǚحƲ في هذا الحديƚ و    
 Ɣوالتقر Ǌودعائ Ÿالقيام من أجل ذكر ا Ǐضل النوم علƽنسان يǗالتي تجعل ا

لحياة الدال علǏ النابƯ باإليǊ بالǚƮة  فاألفعال متضمنة للنمط الحركي 
ƚ هي تواجد الزمن Ü والسمة البارزة في هذǉ األحاديداستمرارية الوجو

يحة حاملة محتوǎ قضوÜǐ ية Ʈرلالماضي المقرر لما سيƋتي في تداو
قام واستيقƲ وذكر وانحلƘ وتوضƋ وƮلǏ كلها تستلزم قضية مƴ : فاألفعال

  .إسناداتهاÜ فتتولد عنها القوة اǗنجازية التي تساهم في العملية اǗبƹǚية 
فهو من " يعقد " جد الƽعل  المضارƳ الدال علǏ الحال واǙستقبال فنأما  

 Ǐتعال Ǌلقول Üالعقد :Łو ŵĈمŃǅŻش ōرŬالن ŬĆŻفŻƙاĈƖاĈƺ łي العŻقĈدŴ )1(  وقيل  "ĉهو مŃقد ن ع
بƋن عليǁ ليǚ طويǚ فتƋخر : ƋنǊ يوسوƩ في نƽسǊ ويحدǊƛلÜƔ وتƮميمÜǊ فكالق

    )2( ."عن القيام 
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ما يƛƌر السحر في  وهذا من أعمال الشيطان الذǐ يƛƌر في تƛبيط النائم ك  
  .اǗنسان 

 –رضي اŸ عنǊ–وفي مسند أحمد وƹيرǉ بƎسناد ƮحيƠ من حديƚ جابر   
üقا : Ŷا üرسو üوسلم–قا ǈعلي Ŷا Ǎصل- : »ŁمĈا مŃǅŻƤ Żكąر ŁوŻالćƈ ƃنŻƙĈإ ǍŬال      
ŁوŁعŻلŁر ǍĊƈĈسĈǈŁج ĈرŅيرŁم ŃعŽقŅودŻƙ ŻǘŻثłع ŻقąدŁح ÛŃيŽثŁي ŃرŽقłدŻƺ ÛĈƌŃǅŃاس ŻتŃيŻقŻưŻƺ ŻƤŻكŁرŻت Ŷا ŁعŻال ÛǍ
ƃانŁحŬلƃƖłع ƃقŁدŻƺ Û ةĈƌŻƤŻا قŁامŻƺ ŻتŉوضĆƉƃان ŁحŬلƃƖłع ƃقŁدŻƺ ÛةĈƌŻƤŻا قŁامĈإ Żلŉالص ǍŻǘĈةƃان  ŁحŬلƃƖłع ƃقŁدłǇ 
ŽكŭلŁأحمد ( )1( »ا ه ǉروا(  

  :أما الجمل فƋسلوبها خبرǐ في الƺالƔ و هي 
  

  الجمü اإلنشائية  الجمü الخبرية
  طان يعقد الشي

  إذا هو نام 
  يضرƔ علǏ مكان 

 Ʋن استيقƎف  
Ÿذكر ا  

 Ƙعقدة تكرر Ƙانحلƚǚƛ Ƙمرا   
 Ƌن توضƎف  
 ǏلƮ نƎف  

  أƮبƠ نشيطا 
 Ʃƽالن ƚخبي ƠبƮأ  

  فارقد عليǁ ليل طويل

  
  .فقد تواتر في هذǉ الجمل أسلوƔ الشرط 

 Ʋن استيقƎعقدة     جملة الشرط     ف Ƙالشرط     انحل Ɣجوا  
 Ƌن توضƎعقدة     جملة الشرط     ف Ƙالشرط     انحل Ɣجوا  
 ǏلƮ نƎعقدة     جملة الشرط     ف Ƙالشرط     انحل Ɣجوا  
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ا يخدم الƺرƯ التداولي ألن تكرار العمل ذفتكرار الشرط هنا يƽيد التƋكيدÜ وه
ÜǊضمان تحقيق " Ǌب ƾكدو ما علƌالم Ƙفقد قرر Ƙإذا كرر ǁالتوكيد أن ǎوجدو

Üƴالسام Ʃƽفي قل في ن ǊومكنتǊب... Ʃƽفي ن Ǐكيد تمكين المعنƋوفائدة الت
 Ɣألن  )1("المخاط Ýرتباط النسبيǙا Ǐقائمة عل Ǌقة بين الشرط وجوابǚوالع

الجواƔ حاƮل من الشرط مرتƔ عليÜǊ وقد أفاد الشرط معنǏ التǚزم فƎن 
 Üعقدة Ƙانحل ǏلƮ عقدة وإن Ƙانحل Ƌعقدة و إن توض Ƙانحل Ÿفذكر ا Ʋاستيق

  .لǏ ذكر اŸ تعالǏ عند القيام من النوم وهذا فيǊ حƚ ع
  Ǌوقول  : ǉمن عقد ǉلتحرر ǁوذل ÜƩƽالن Ɣنشيطا طي ƠبƮƋفǊنƋتحرر وك 

أن يƮبƠ " ستيǚء الشيطان عليǊ والنتيجة وإن لم يƽعل ذلǁ رضÜǙ ƣ من قيد 
  " .خبيƚ النƩƽ كسǚن 

ƹورو Ÿموا دائما بذكر اƮأن يعت Ʃهداية للنا Ǌفي ǐتربو ƚالحدي Ư يلتزموا
ي علǏ طاقة اǗنسان بية تقضبطاعتÜǊ ويبتعدوا عن الكسل لما فيǊ من ƛƈار سل

Ǌتي  .وحيويتǓفي المشجر ا ƚبنية هذا الحدي Ɵويمكننا  إيضا:  
  نوم العبد عن ǚƮة الليل

  
          ƚǚƛعقد الشيطان ال  

  
  بقاء العقد          انƽراج العقد      

  
     Ÿذكر ا    Ƌتوض       ǏلƮ          راجƽنǙعدم ا  

  
      Ʃƽالن Ɣنشيطا طي ƠبƮن  =     أǚكس Ʃƽالن ƚخبي ƠبƮأ  
  

 إيجابياÜ فتنزƳ نƩƽ تƛƋيرهاإذا امتƘǖ األفعال الكǚمية قوة كان و  
 إلǏ عمل الخير وهذا حافز يسهم في تƽعيل التواƮل بين العبد وخالقǊ اǗنسان
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 Ɣبالدعاء أجا Ǌإلي Ǌوكلما توج .Ǐتعال Ǌلقول: Łو ŵŻاقĆüŁر ņبŽكŃم ŽاłدعĈونŻي اŃسŻتłجب 
ŻلŽكŃمŴ )1(  

عزņ - اŻƼ ŶلŻا خŻمŉلŻ «:  قال – رضي اŸ عنǊ –عن سلمان الƽارسي   
ĉüوج-ŁدƆ łمŁع Żلŉالس ǈيŻم قǘĆüا :ŁوĈاحŁدŹةĈي لÛŁو ŁوĈاحŁدŹةŻل ŁƿŁو ÛŁوĈاحŁدŹةŁب ŃيĈنŁي وŁبŃيŻنŁƿ Û
ŻƺĆƉŉمŬا الĈتĈي لŻت ÛيŃعłبĈدŁني وŻال ŽتƃشĈرłƿĈب Żي شŃيăئŁو ÛاĆƈŉامŬال ĈتŻي لŁƿŻƺ ÛŁمŁا عĈمƃلŻƖĈم Żش ǅŃيąƅ 
ŁجŁزŃيŽتŁƿĈب ĈǈŁو ÛĆƈŻنĆƈ اƃƷĈفłرŁو ÛĆƈŻنŻƷ اŽفŅورŁر ĈحŁيم وĆƈŉمŬا الĈتŁي بŃيĈي نŁوŁبŃيŻنŁƿĈم ÛƃنŁƿŁالم ŃسĆƉŻلŽة    
ŁوŊالدŁعłƅاŁو ÛŁعŻلĈاإل ŉيŁجŁابŁة وŁالعŻط ƅا«  
  )رواǉ اǗمام أحمد (

Ƴ هذا الحديƚ بين الجمل الƽعلية و الجمل اǙسميةÝ فالجمل الƽعلية يتوز  
          ل اǙسمية ـ للجمياوازـان حضورها مـدÜƚ فكـتبرز استمرار الح

  : و تƮنيƽها كاǓتي 
  الجمل اǙسمية   الجمل الƽعلية
  خلƾ اƈ Ÿدم 

  :قال
  تعبدني 

  شيئا Ǚ تشرǁ بي
  عملƘ من شيء

Ǌب ǁجزيت  
  أƽƹر

  ي واحدة ل
 ǁواحدة ل  
  وبينǁ واحدة بيني
   أنا أƽƹر 

   ƽƹور أنا
  منǁ المسƋلة والدعاء 

  عليŊ اǗجابة و العطاء 
  

 خلƾ الناƩ إلǏ أن – وجلĊعزŇ-دال علǏ مواƮلة اŸ " خلƾ : " فالƽعل  
يرƚ األرƯ ومن عليهاÜ فما دام اŸ يخلƾ بني ƈدم تƲل هذǉ المقولة موجودة 

  .بƽاعليتها فǚ تتƺير
           فƽيǊ تشريƴ العبادةÜ فبعد اǗجمال جاء التƮƽيل" تعبدني " ا الƽعل أم

 Ÿها عبادة اǙأو Ơوالتوضي–ŇعزĊانيها جملة النهي – وجلƛبي "  و ǁتشر Ǚو
تتضمن التحذير والتنبيÜǊ فالƽعǚن مترابطان بƋداة عطف  فالجملة الƛانية " شيئا
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 ǉوحد Ÿعبادة ا ǐأ ÜǏولǖفلكل جملة قضية ولكن هي توكيد ل Üǉيرƹ من دون
 ǎكل واحدة تكمل األخر.  

 ÝƟيل والشرƮƽفي المقام األول من الت Ƙجاء ǁلذل ÜŸعبادة ا ƾة الخلƽيƲفو   
  " تعبدني و Ǚ تشرǁ بي شيئا : أما التي لي" 

 ǁلذل Ɣفالمقام مناس ÜستقرارǙوا Ƙباƛواسمها ال ƭسمية في النǙوالجمل ا
Ǌقول ǎدة ليواح: " فنرÜǁوواحدة ل Ü ǁوواحدة بيني وبين   " ǉابتة فهذƛ ƾحقائ

أقرها اŸ تعالǏ  تبارǁ وتعالǏ  لعبادÜǉ فƎن عملوا بها نالوا كرامة الƽوز في 
Ǐتعال Ǌخرة وقولǓأوأنا : الدنيا وا Üرƽƹوروƽƹ علأناƽفال Ü " : رƽƹأ " Ǐيدل عل

         .لǏ المƽƺرةتدل علǏ الƛباƘ ع" ƽƹور:" استمرارية المƽƺرةÜ واǙسم
 Ǐعل والتزام المولƽوالتكرار هنا توكيد ال–Ċجل  Ǌلǚج – ǉلعباد ǉاذ وعدƽإن Ǐعل 

 Ǌفي ǁش Ǚ ƾوهذا الوعد مطل.  
أن كل العناƮر  إلǏ ا الحديƚ نخلƭذ وإذا تتبعنا المنحǏ التداولي له  

Ǘبدءا من ا Üناجحة Ƙل كانƮعملية التوا ƾتحقي Ǐفادة وإلǗا Ǐدية إلƌالم Üيجاز          
Ǘجمال ƛم التƮƽيل والتوضيÜƠ كذلǁ توفر الجمل المتضمنة للقوة اǗنجازيةÜ او

فيƌدǐ إلǏ تحقيƾ " أƽƹرÜ أنا ƽƹورÜ وجزيتÜǁ وعلي اǗجابة والعطاء : " مƛل
ǚخǗشرط اƭ.   

     ولعل الƽاحƭ لهذǉ اللبناƘ تستقطبǊ تلǁ المعاني الƛقيلة وزنا لعمقها   
 وكل هذǉ المعاني تتميز بدقة ƮادقةÜ ألنها Üمة بينها وبين اللƲƽوقوة المǚء

 Ƹتبل Ǐحت ƴحال السام Ǌما يتطلب ƾها وفƌوأدرج أدا Üالحقيقة Ɣفي قال ƘƺيƮ
المرامÜ ويتحقƾ التواƮلÜ فǚحƲنا كيف كانƘ األحكام مجملةƛ Üم عقبها 

 ƾوالتطبي Ɵاية الوضوƺالمعاني ل Ưفي بع ƴالتوس.  
الحديƚ المتمƛل في تحƽيز الناƩ علǏ اǗكƛار من لƹ ǏرƯ إ ونƮل   

 Ÿا Ǐواللجوء دائما إل Üالذكر والدعاء–Ňو عزĊستجابة –جلǙبا ǉوقد وعد عباد 
 Ǌلقول :Łو ŵŻقĆüاŁر ŊبŽكŃمłدعŽا ĈونĆ يŃسƈŻتłجبŻل ŽكŃمŴ )1(  

     ويƲل رسولنا الكريم يتدرج بنا نحو مراتƔ السمو بتعليمنا ما ينƽعنا ويرفعنا
 قاü رسوü : قال–رضي اŸ عنǊ–عن أنƩ بن مالƲƽ ǁنا وهذا ما ورد يحو
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 Ŷوسلم–ا ǈعلي Ŷا Ǎصل- : »Łم ŃǅŻق Ćüيعني– ا -ĈإŻƤا ŻخŁرŁƚĈم ŃǅŁب ŃيĈتĈǈ– ĈبŃسĈم 
Żت ŶاŁوĊŬكƃلŽƖŁع ŻلŻال ÛŶا Ǎ ŁحŃوĆüŁو Żال ŽقŉوŻةĈإ ŬالĈب łي Û ŶاŻقćüاŻل łǈŽك ĈفŻƖيŁو łوĈقŻƖيŻوت Żنŉح Ǎ
ŁعƃنłǈƁالش ŃيŻط ǅوقال"» ا Üǐالترمذ ǉروا : Ɣريƹ ƠحيƮ حسن ƚهذا حدي"...  
  

   Ǐما تعجز األلسنة عل Ǌعلينا من وحي Ưهذا الدعاء أفا Ƙحاƽإذا تتبعنا ن
     وÜǊƽƮ فميزة هذا القول مƮوƷ في قالƔ ذǐ عباراƘ متوازية وموجزة 

    :  قال الرافعيوسهلة ومƽيدةǙ Ü ينقƮها شيء من الوضوƟ والƮƽاحة  كما
د ـمري مر علǏ كمال الƮƽاحة والبƹǚة ما لو أرادǉواتسƾ لǊ من هذا األ" 

 Ǌ1(" لعجز عن(  
بسم : " عباراتǊ فيها تقرير بعبودية اŸ وحدǙ ǉ شريǁ لǊ وذلǁ بتوقيƴ جملة 

 Ÿبا Ǚقوة إ Ǚحول و Ǚ ÜŸا Ǐعل Ƙتوكل Ÿا. "  
نǚحƲ هذا اǗقرار واǙعتراف الذǐ يندرج ضمن األفعال اǓدائية   

Performatifs  بهذا ƾفالنط Üميةǚالتي قدمها أوستين ضمن األفعال الك 
 Ǐتعال Ÿذن اƎب Ǚقوة إ Ǚقدرة و ǚة فŇالعز ŇƔالتام لر Ƴالدعاء يبين الخضو    

 Ǌومشيئت.  
مبني للمƽعولÜ فلم يذكر فاعلها التي وردƘ في Ʈيƺة ال" يقال لǊ " أما جملة 

 ǎمعلوم لد Ǌاألفعالألن ǁكذلÜ والعام ƭوو: " الخا Ƙيƽقك Ƙي" Ǌفتقول ل Ü
أǐ كƽاǁ اŸ تعالǏ أمرǁ وأعانǁ " كƽيƘ " المǚئكة حيƚ يتلƲƽ بهذا الدعاء 

أǐ وقاǁ اŸ تعالǏ وجنبǁ كل " يƘ قو" وفقǁ فيما تبتƺي وتسعǏ إليÜǊ  عليǊ و
 ǁويضر ǁذيƌوما ي Ǌƽفي كن ǁوجعل  Ǌ2(" حمايت(.  

ƾ هو قƮدية هذا الحديƚ والمتمƛلة في الدعاء عند الخروج من ل فالمنط  
البيƘ والنتيجة هو األƛر المترتƔ بعد إخƭǚ النية Ÿ تعالÜ Ǐ وزيادة في 

Ǌواية في قولƺال ƾالذاكر عن طري Ǐتعال Ÿويبعد ا ÜƔواƛاألجر وال " : Ǐوتنح
  ".عنǊ الشيطان 
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 الƽعل اǗنجازǐ في هذا الحديƚ ما تضمنǊ قول الدعاء أن خلƭ إلǏ ون  
 " Ÿا Ǐعل Ƙتوكل Ÿواأل..." بسم اƽهذا ال Ǌƛأحد ǐر الذƛع Ɲل في النتائƛل يتم

 Ǌمن Ɣالعمل المطلو ǉيجابية التي يحققها الذاكر بعد إنجازǗا.  
        وأجل العباداÜƘ وهو Ʈلة بين العبد أخلƭ الطاعاƘ نفالدعاء م  

 Ü تخƾƽ لǊ -  وجلĊعزŇ- قلƔ المسلم نبƯ اǗيمان باŸ  في وربǊ ما دام
وتلهƝ بذكرǉ األلسنةÜ فتتضمنǊ أفعال لƺوية تحمل قوة دافعة إلǏ بلوƷ  السرائر

عن عبد اŸ بن كنانة بن المروǐ في الحديƚ نجاز ǗالمرادÜ ويتحقƾ هذا ا
Ňأن ÜلميŇالس Ʃبن مردا Ʃعن  عبا ǉأخبر ǉأبيأباǊ »Ćƈ ŉǅŬالن ĈبŁي – ǈعلي Ŷا Ǎصل

Û مłالĈ الŻǘŬưا خŻ مŁمŃهł لŽƖŻرŃفŻƷ ŻدŃي قŻنŮإĈ: بيŁجćƉĈةŻƺŻƺ ÛرŁ عŁةŻيŁشĈ عĈǈŁتĈمŉا ألćعŁدŁ –وسلم
ŻƺĈƌŮنŽخƆ يŽƤĈل ƃلŁمƃưŽلĈومĈم ƃنłǈŻق ÛĆüا :ĆƈŃǎŁر ĉĈبÛĈإŃǅĈش ĊئŻƖĆƈ ŃعŻطŃيŻƖŁالم ƃưŽلŁومĈم ŁǅŁالج Ŭن Ûة
ŁوŻƷŻفŃرŻƖĈل لŬưĈالŻƺ ÛمŻلŃمłي ĈجŃبŁع ĈشŁيŷةŻƺ ÛŻلŉمĆƈ اŃصŁبŁƞĈب łالمŃزŁدĈلŻفĆƈ ÛةŁاعŁدŊالد ŁعŁƅاŻƺ ćƉĈجŁيب 
ŻإلŁم ǍŁا سĆƉüقا Ûü :ŻƺŁضĈحŁƿŁر łسćüو Ŷوسلم– ا ǈعلي Ŷا Ǎصل–Ćƈ ŃوŻق ĆüاŻت ŁبŉسŁم Û
ŻƺŻقĆüاŻل łǈ ĆƈłوبŁب ƃكąرŁو łعŁمŃرĈب ÛĆƉĈبĆƈ يƃنŻƖŁو ćƈōمÛي ąإŁǉ ŉǅĈƤĈǇŻل ŁسŁاعŷةŁم Žا كƃنŻƖ ŻتŃضŁحłƿĈƺ Łيه Ûا
ŻƺŁمŮƤا ال ǎĆƈĆĊŃضĆŁحŁƿك Ý -ĆƈŃضŁحŁƿĈس Ŷا ŬنŁƿ–Żق ĆüاĈإ  Łع ŉǅłدŉوĈإ Ŷا ŃبĈلŁيŻل ƧŁا عŉمĈلŁمĆƈ  ŉǅ

 Ŷا-ņعزĉüوج -Żق ŃدŃاس ŻتŁجŁابłد ŁعĈائŁي وŻƷŻفŁرćتم ألĆƈ ÛيŻخŻƤŭالت ŁرابŁوج ŁعĆüŁي ŃحŽƙłǇو 
ŁعŻلŁر ǍĊƈĈسĈǈ ÛŁوŁيŃدłعĈو بŁالوŃيĈüŁال وŭƙłبĈورŻƺ ÛĆƉŃضŁحŻكĈنŁي مŁا رĆƈŃيŽƖĈم ŃǅŁج ŁزĈعĈǈ «         

  )رواǉ ابن ماجة (                  
  : فاألفعال الواردة في الحديƚ هي 

  األƺعاü المضارعة  األƺعاü الماضية
   أجيƔ تكرر مرتين –دعا 

 Ƙرƽƹ : تكرر مرتين  
   مراƘ خمƩ رقال تكر

  يجÜ Ɣ أƮبƠ  شئÜ Ƙ أعطيÜ Ƙ لم 
 ǁأضحك Ü تبسم Ü ǁفضح ÜلƋس Üأعاد 

  أضحÜ ǁعلم Ü استجاƽƹ Ü ƔرÜ أخذ 
Üجعل  Ƙرأي Üأضحكني  

ſذſخƈ  
Ńǁتضح  
 ǉوƛيح  
  يدعو  
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   Ƙƺقد بل ƚأن عدد األفعال في هذا الحدي Ʋحǚا ن Üǚين فعƛǚƛنين وƛ
        وعشرين فعÜǚ  فالƽعل الماضي بما فيǊ األفعال المكررة بلƛ Ƹمانية

  .واألفعال المضارعة أربعة أفعال
وتوفر األفعال في النƭ يضƽي عليǊ حركة ونشاطاÜ وهذǉ الحركية   

تنزƳ إلǏ التƺيير وتƋبǏ الƛباƘ علǏ حالÜ فمن دعاء واستجابة وƽƹران وتبسم 
الماضي ليناسƔ الƺرƯ الذǐ هو  تحمل قوǎ إنجازية  والزمن الƺالƔ هوكلƃها 

 يإني قد ƽƹرÜƘ فƎن: ءƘ مدعمة بالتوكيد فيقولتقرير الحقيقة الخارجيةÜ جا
و التكرير أبلƸ من " ير وهو من وƲائف التداوليةƈ ÜخذÜ فƋعاد الدعاءÜ فيǊ تكر

  .)1("التƋكيد Üو هو من محاسن الƮƽاحةÜ وقد قيل الكǚم إذا تكرر تقرر
فتنوƳ الجمل أيضا لǊ عامل تƛƋيرǐ في المخاطÜƔ فنجد الجمل اǗخبارية   

Ǚن وجمل اƋنها شƋر شƛأك ƘخبارياǗولكن نسجل حضور ا Üهام والدعاءƽست
 Üهام والدعاءƽستǙوما ا Üاألفعال " Þ ǁأضحك ǐو" ما الذ " ǁسن Ÿا ǁأضح "

  .إǙ لتƽعيل العملية التواƮلية بين المتكلمين 
  Ƙالمطابقة فيها من الكلما ǉواتجا Ƙرƽƺف Üالعالم Ǐو أو إل Ƙأعطي Ɣجي

سƩ  يمتلǁ كل األ–ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم–نها النبي فهي حقائƾ أخبرنا ع
الدمÜƝ أǐ األخǚقية التي تƌدǐ إلƮ Ǐحة محتوǎ القضيةÜ وƮبƺتها اللƺوية 

  .بين الكلماƘ والعالم 
ن اŸ تعالǏ في يوم عرفة يعتƾ لƺرƯ التداولي من هذا الحديƚ هو أ وا  

   يامǏÜ سائر األ فضل هذا اليوم عƲيمÜ فضلǊ اŸ علأنكل الناƩ من النار و
Ǐإل Ɣدعوة ضمنية لمن حضر هذا المكان في هذا اليوم أن يتقر Ǌوفي  Ÿا

بالدعاءÜ ألنǊ يوم يباهي اŸ بعبادǉ المǚئكةÜ فمن قƮدǉ راجيا رحمتǊ وخائƽا 
Ǌيمن عذاب ǐالكريم الذ ǉفيجد Ü ƺوƽر ويرحم ويعƽ.  

  .حقƾ الƺرƯ أǐ ت" أجيƔ "  في الƽعل  قوة الƽعل الكǚمي خاƮة نوتكم
  اƖ ــالوعدي   
من سماƘ الوعدياƘ الواردة في األحاديƚ القدسية ما ذكر عن أبي   

:  قال – ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم – أن رسول اŸ – رضي اŸ عنǊ –هريرة 
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»ŁيŻتŻنŉزćüŁر ŻنŊبŻا تŁبŁارŁƿŁو ŻتŁعŻالŽك ǍŻل ĉüŃيŻلąةĈإ ŉالس ǍلŁمĈƅاŊالد ƃنŁيŁا حŃيŽثŁي ŃبŻقŽƙ ǍŽلŽثŬالل ŃيĈü 
ĈاآلخĈرŁيƺ Žقćüو : ŁمŃǅŁي ŃدłعĈونŻƺ يĆƉŃسŻتĈجŃبŻل łǈŁم ÛŃǅŁي ŃسĆƉƃلĈنŻƺ يćƉŃعĈطĈǈيŁم ÛŃǅŁي ŃسŻتƃƸĈفłرĈي ن
ŻƺĆƉƃƷĈفłرŻل łǈ « )  Ǌعلي ƾƽمت(   

  :  و كان حضور األفعال كاǓتي 
 Ƴعل المضارƽال

  يتنزل 
 Ǐيبق  

  فيقول 
  يدعوني 
 Ɣأستجي  
  يسƋلني 
 Ǌأعطي  

  يستƽƺرني 
  أƽƹر 

  
فعال الدالة علǏ الحال واǙستقبالÜ ألن الƽعل فالمǚحƲ حضور األ  

 ǐمن الذƌوعد الم Üاألفعال تتضمن الوعد ǉوجملة هذ Üلكليهما ƠالƮ Ƴالمضار
Ǌذنوب Ǌر لƽƺل ويƋما س Ǌويعطي Ǌل Ɣن يستجيƋفي ساعة من الليل ب ǊŇيدعو رب.  

بلÜ ونجد اتجاǉ المطابقة وهذا التزام من المرسل بƋن يƽعل شيئا في المستق  
 ÜƘالكلما Ǐاألفعال من العالم إل ǉد وفي هذƮهو الق ƭǚخǗشرط ا

Intention فيها هو ǐالقضو ǎأن والمحتوÜعل المتكلم شيئا في المستقبلƽي      
  .وهذا ما يتضمنƮ Ǌنف الوعدياƘ عند سيرل 

  : ونوضƠ ذلǁ حسƔ الشكل اǓتي 
   إليǊ المرسل       الرسالة      المرسل 

  عباد اŸ     محتوǎ الحديƚ       اŸ عز وجل
  انجاز فعل الوعد      الكلمــاƘ      العالــم
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 Üمعين Ƙفضل الدعاء في وق Ǐإل Ʃلهداية النا ƚأفعال هذا الحدي Ƙجاء    
  .وهي أفعال مضارعة تحوǐ خاƮية اǙستمرار

يبقǏ " و " تنزل ربǁŇ ي: " أما الجمل فهي طلبية إذا استƛنينا الجملتين الخبريتين 
  .حيƚ كانتا في المقدمة تمهيدا للحديƛ " ƚلƚ الليل

  : الجمل الطلبية هي 
  فƋستجيƔ لǊ : جواƔ الطلƔ       من يدعوني 
  فƋعطيǊ :  جواƔ الطلƔ       من يسƋلني 

  فƽƹƋر لǊ : جواƔ الطلƔ       من يستƽƺرني 
        ء والسƌال تحمل هذǉ الجمل قضية تحƽيز الناƩ علǏ اǗقبال إلǏ الدعا

Ǐإل Ɣهو الطل ǐاهر الذƲرضها الƹ عن Ƙرة فخرجƽƺخر هو  والمƈ Ưرƹ
 Ưوالح ƚالح.  

نƲر إلǏ ناستجيÜƔ وأعطيÜǊ وأƽƹر لÜǊ فهي تتضمن الوعدÜ فǚ : األفعالأما 
  وإنما هي أفعال ( Les verbes )قوة هذǉ األفعال كما حددتها المعاجم اللƺوية

) Actes  ( ǚمنا نقوم بها خǚل ك.  
فهذǉ ..." نا تبارǁ و تعالǏ كل ليلة يتنزŇل ربŇ" في قولǊ " يłتŽنŽزŊلĈ : أما الƽعل

     Ü مسƋلة اختلف فيها العلماءÜ وذهƔ أئمة السلف إلǏ اǙنكƽاف عن التƋويل
 Ǐتعال Ÿا Ǐمعانيها إل Ưويƽوت Üمواردها Ǐواهر علƲ1(" وإجراء ال(.  

ألن علم ذلǁ ...أسماء وƽƮاǙ Ƙ يسمƴ أحد ردŇهاŸ : "  وقال اǗمام الشافعي
 Ǌالتشبي Ǌي عنƽوتن ÜƘاƽƮال ǉهذ Ƙبƛفن Üكرƽية والƌبالر Ǚبالعقل و ǁيدر Ǚ

Ǐوتعال Ǌفقال سبحان Ǌسƽعن ن Ǐƽكما ن :ŷ ŻلŃيŁƧŻك ĈمƃƙĈلĈǈŻش ŃيƅŶ" )2(.  
Ǌاألفعال وقول ǉهذ ǎمجر Ǐعل ƾالتداولية تنطب ƘاƽƮمن يدعوني : " فموا

ƔستجيƋف Ǌم"  لƛأن تكون الدعوة فيها إ Ǐوينه Üأو قطيعة افالدعاء يكون للخير 
  .رحم

Ǌقول ǁكذل " : ǊعطيƋلني فƋمن يس " Üالعزة ŇƔوتذلل لر Ƴخضو Ǌال فيƌفالس
 Ǌوقول ÜǊولنعم Ǌتقرا لرحمتƽم Ÿ ا النيةƮمخل ÜǊبكل جوارح Ǌإلي Ǌيتوج ƚحي :

 " Ǌر لƽƹƋرني فƽƺرة تكون ع"من يستƽƺالم Ɣفطل Ü يتزود Ǐحت Ƙالطاعا Ɣق
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 Ǌجوارح Ƙا كسبŇعم Ɣويتو Ü Ƙأن يمحو بها السيئا Ÿا Ǐعس Ƙالعبد بالحسنا
  .من خطايا وƛƈام 

 والƺرƯ من ذلǁ هو دعوة اǗنسان للتمسǁ بالدعاء واǙستƽƺار في   
  .Ü وينبهǊ أن ƈخر الليل أفضل من أولǗ Ǌنجاز فعل الطاعاƘ الوقƘ المذكور

عال الوعد تحقƾ النجاƟ طبقا للشروط المتوفرة في  ويوƮلنا هذا أن أف  
المقدمةÜ فلنتزود من معين النبوة لنحافƲ علǏ اǙرتباط الوƛيƾ بخالقناÜ ونƲل 
نطرƾ األبواƔ ونسƋل اŸ أن يقدر لنا الخيرÜ ورسولنا الكريم حريƭ علينا أن 

جنة في إلǏ كنز من كنوز الÜ فيوجهها مة قوية معتƮمة بحبل اŸ المتيننكون أ
  .الحديƚ المذكور 
 «: قال–ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم– أن رسول اŸ –رضي اŸ عنǊ–عن أبي هريرة 

ĆƈŻالćƈ ŁعŮلłمŁƿĆƈ Ńو üقا –ĆƈŻال ĆƈłدŭلŁƿ-Łع ŻلŻك ǍĈلŁمąةĈم ŃǅŻت ŃحĈƖŁالع ŃرĈƩĈم ÛŃǅŻك ƃنĈزŁالج ŬنĈة Ý 
ŻتŽقćüو: ŻالŁح ŃوĆüŁو ŻالŽق ĆŉوĈإ ŬالĈب Łيƺ ÛŶاŻقłوć üņعز Ŷاĉüوج  :ĆƈŃسŻلŁم ŁعŃبĈدŁو ǎŃاسŻتŃسŻلŁم «   

  )رواǉ الحاكم(              
  : فعناƮرǉ التداولية تتمƛل في 

الƺرƯ اǗنجازǐ وكما حددǉ سيرلÝ إلزام المتكلم نƽسǊ بƋداء فعل ما  - 1
 Ǌل في قولƛويتم– Ǌعلي Ÿا ǏلƮسلمو– "  Ƙكلمة من تح Ǐعل ǁأدل Ǚأ

 Þ من كنز الجنة Üƫوسلم–سول فالر" العر Ǌعلي Ÿا ǏلƮ– Ǌسƽألزم ن 
بƋن يدل المƌمن علǏ فعل يجعلǊ من المقربين إلǏ اŸ تعالÜǏ الƛاوين 

Ǌعرش Ƙتح Ǌفالجملة وإن تفي جنات Üأن ضمن Ǚإ Üالƌة سƺيƮ Ƙ
ƴƽما ين Ǐرشاد إلǗبل هدفها ا ÜǊالƌر جوابا عن سƲينت Ǚ فهو ÜƩالنا 

  .الة  حتǏ يتلقǏ رسƴالسƌال فيǊ تنبيǊ للسام
2 -  ÜƘالكلما Ǐمن العالم إل Ƙكان ƚالمطابقة في هذا الحدي ǉاتجا          

ƮلǏ اŸ –والمسƌول عن إحداƚ هذǉ المطابقة هو المتكلم أǐ الرسول 
 . فرسالتǊ إلزاميةÜ فعن طريقها ألزم نƽسǊ بالƽعل –عليǊ وسلم

تحديد الحالة النƽسية والمتمƛلة في شرط الƮراحةÜ وفي Ʈنف  - 3
Ƙوالنبي الوعديا ÜǊالمتكلم في فعل الشيء الموعود ب ƾدƮ هي      

Ǚ حول وǙ "  قƮد أن يعلم الناƩ الكلمة وهي –ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم–
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 Ÿبا Ǚوسلم–فسرها الرسول وقد " قوة إ Ǌعلي Ÿا ǏلƮ– Ǌبقول :      
 "Ÿمة اƮبع Ǚإ Ÿية اƮحول عن مع ǙǙو Ü  Ǚإ Ÿطاعة ا Ǐقوة عل

Ÿالبزار" (  بعون ا ǉروا( 

أسلم عبدǐ واستسلمÜ أǐ فوƯŇ : وهذǉ الكلمة تجعل اŸ عزŇ وجلĊ يقول
 .العبد أمورǉ كلها إلǏ اŸ تعالÜǏ وانقاد بنƽسŸ Ǌ مخلƮا لǊ الدين

4 -  Ǌأداء ما يلزم ب Ǐالعام هو قدرة المتكلم عل Ǌنجاز وشرطǗتحديد نمط ا
ÜǊسƽفالرسو ن Üƚل الحديǚمن خ ǁدل Ơل وقد اتض– Ǌعلي Ÿا ǏلƮ
  هو قدوتنا في كل األقوال واألعمال –وسلم

  :ويمكننا تلخيƭ العناƮر السابقة في الجدول اǓتي 
 

 Ɩالوعديا   ƭرƸال
 ǎاإلنجاز  

اǇ جات
  المطابقة 

  نمط اإلنجاز    القصدية 

 ǁأدل Ǚأ…  
تقولǙÜ حول 

…  
Ÿيقول ا :

 ǐأسلم عبد
  واستسلم 

–وعد النبي
ƭ- منƌالم 

Ǌ علǏ أن يدل
 Ǐإل Ǌما يقرب
اŸ و وعد 
اŸ العبد أن 
ǉأمور Ǐيتول  

–الرسول 
ƭ- ولƌمس 

 ƾعن تحقي
 Ɵالنجا

بالتزامǊ بتنƽيذ 
  الوعد 

–نية النبي 
ƭ- أن يعلم 

الناƩ ما 
ينƽعهم في 
 الدنيا واǓخرة 

بتوفر 
الشروط 

السابقة Ʈار 
فعل الوعد 
 فعǚ إنجازيا

  ناحجا

  
 يذكر هذǉ المقولة ضمن دعاء –مƮلǏ اŸ عليǊ وسل–فكان الرسول   

  الخروج من المنزل ودخولÜǊ وهذا ما سبƾ ذكرǉ في الحديƚ الƛامن عشر 
وا النيةÜ فمن فتƠ اŸ لƮ Ǌ والدعاء زاد زوŇد اŸ بǊ المƌمنين الذين أخل  

باƔ الدعاء فتƠ لǊ أبواƔ الرحمة Ü فǚ يترǁ الطالƔ من ربÜǊ فƎنǊ متعبد 
 –رضي اŸ عنǊ–اƔ دعوتهم ƛǚƛةÜ فعن أبي هريرة بالدعاءÜ ومن الذين تستج

 مłائÛĈ الصŉمŃهłتŽوŁعŃ دŁدŊرŁ تŽ الŻةƮ-: » ŻƙŻǘŻƙŹلǏ اŸ عليǊ وسلم–قال رسول اŸ : قال
Ŭحتłي ǍƃفĈطŃرŁو ÛĈإŁمŅام ŁعĈادü ÛŁوŁدŃعŁوŽةŁالم ƃưŽلĈومŁي ÛŃرŻƺłعŁهŻƺ Ŷا اŃوŻƼŻƸال ŁمĈاŁو ÛمŁيƃفŻتłƞŻل Łا ه
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ĆƈŃبŁوŁاب ŉالسŁمŁاوĈƖاŻƺ ÛŁيŽقćüوŉالر Ŋبņو  عزĉüج : ŁوĈعņزĈتĆي ألƃنłصŁرŬنŁƿŁو ŻلŃوŁب ŃعŁدĈح Ńǅي «  
  )رواǉ مسلم ( 

   Ǐفي أسم Ǐتتجل Ƙأن أفعال الوعديا ƚل هذا الحديǚنستشف من خ 
 ÝنافƮة أƛǚƛ ترد دعوتهم Ǚ محالة فالذين Ǚ ƴفيها قاط ƴفالتوقي Üمعانيها

Ü فيتقبل اŸ دعوتهم ويƽتƠ لها أبواƔ دل والمƲلومالƮائم واǗمام العا
  .ازرهم يƌالسماواÜƘ وينƮرهم و

حركية فيها " نǙ تردÜ ويرفÜƴ ويƽتÜƠ وألنƮر: " فنلمƩ قوة في األفعال  
        قوية وسرعة نƽاذÜ فاألفعال المضارعة مدعمة بقرائن فعŇالة كالنƽي 

ƌول إلǏ أن حكم اŸ ماƯ في والتوكيد وسرعة اǙستجابة والقسمÜ وكل هذا ي
 ǉعباد.  
   Ƙنف الوعدياƮ معيار سيرل في ƾر التداولية وفƮالعنا ǉولتحليل هذ

 بتقبل -  وجلĊعزŇ- اǗنجازǐ في هذǉ األفعال هو التزام اŸ الƺرƯ نلحƲ أن 
  .الدعواƘ الƚǚƛ الƮادرة عن العباد 

ابة مادام كذلǁ توفر القƮدية بشرط دوام الƽعلÜ فالƮائم دعوتǊ مستج  
Ǐلوم علƲودعوة الم ÜŸما يرضي ا Ǐعل Ǌمام العادل القائم حكمǗوا ÜائماƮ 

 Ǌفدعوت ÜǊوأخذ حق ǊلمƲ من–ƚكما جاء في الحدي– ƾئكة فوǚتحملها الم 
Ƙالسماوا Ɣلها أبوا Ơتƽت ƚنها حيƋإشارة لعلو ش Ǌوفي ÜƔالسحا ǁكد ذلƌوي Ü

 حين بعǊƛ –رضي اŸ عنǊ–بل  لمعاذ بن ج–ƮلǏ اŸ عليǊ  وسلم–قول النبي 
           » ابŅجŁ اŶ حŁǅĈيŃبŁ وłǈŁنŻيŃ بŁƧŁيŃ لłǈŻنŻƺ ĈƌŬومĈلƃưŽ المŁةŻوŁعŃ دĈƼŁواتŬ «إلǏ اليمن

                   ) ǐالبخار ǉروا(  
 ƃǙإلم يƲهر أƛر اǙستجابة علǏ الحال لحكمة Ǚ يعلمها "  فهي دعوة مقبولة و

 Ÿ1(" ا(   
  Ÿهي قدرة ا ǉوهذ  –ŇعزĊوجل – ǉعباد ǉاتجا Ǌب Ǌسƽفيما ألزم ن .  

 ǎنجازية التي تتضمن المحتوǗريحة لقوتها اƮ ƚمعاني هذا الحدي Ƙجاء
اط الƽعل اǗنجازǐ بمقƮد القضوǐ الذǐ بيناǉ فيما سبÜƾ أما القƮدية فهي ارتب

 والعملية التواƮلية"Ü وعلǏ السامƴ أن يبذل الجهد الǚزم للوƮول إليÜǊ المتكلم
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 ويƽترƯ أن يوƮلنا )1(" مرسل ومتلƾ : القƮدية تƽترƯ طرفين إنسانيين
البعد التداولي للƺة إلǏ معرفة ما يمكنǊ وينويǊ المتكلمون من مقاƮد موجهة 

  .نحو مستمعيهم 
Ü ذا الحديƚ تمƛل ركائز هذا البناء والƺرƯ بعد ذلǁ أن األفعال الكǚمية في ه

مƌداها إنجاز وعد من اŸ إلǏ عبادǉ في Ǚ تتعلƾ بالقول فقط بل هي أعمال 
Ʋروف معينة ومقام محددÜ ويبين الهدǐ النبوǐ أن تحƮيل الوعد سهل 

  .بتƮحيƠ القƮد وفعل الطاعة 
   ƴƽمن ن Ǌالحياة لما في Ƙو والدعاء من مستلزما Üي أن يكون فائدةƺفينب 

 خزائنǊ وǙ حمة اŸ فƎنǊ يدعو كريما Ǚ تنƽدعلǏ رجاء اǗجابة وǙ يقنط من ر
 Ňال ما جاء عن أبي ذرƛوخير م Üǁعن ذل ǉفهو منز Üالعطاء Ǐأحد عل Ǌيكره

–Ǌعن Ÿوسلم– عن النبي –رضي ا Ǌعلي Ÿا ǏلƮ–Ňعم رب Ǌيروي Ǌ :» ŻقĆüا 
ŃابŁǅŁدƆ ŁمĈإ ŬنŁƿŁم Łا دŁعŃوŻتĈنŁي وŁرŁجŃوŻتĈنŻƷ يŻفŃرŽƖŻل ŁƿŁع ŻلŁم Ǎا ŻكŁǅاĈƺ ŁƿيÛŃابŁǅŁدƆ ŁمĈإ Ńǅ 
ŻتƃلŻقĈنĈي بĈقŁرĈاب)ƅüم(Ćاأل ŃرĈƭŻخ ŻطŁايŻا لĈقłيŻتĈب ƿĈقŁرĈاŁبهŁا مƃƸĈفŁرŷةŁب ŃعŁدĆƈ ŃǅŻال Žت ƃشĈرŁƿĈي  ب
ŻشŃيăئŃاب ÛاŁǅŁدƆ ŁمĈإ ŬنŁƿĈإ ŃǅŽت ƃƤĈنŃبŁح ŬتŁي ǍŃبŽلŻƶŻƤ ƃنłبŁƿŁع ŻنŁǅاŉالس ŁمĈƅاŽƙ ÛņمŻت ŃسŻتƃƸĈفŃرĈن Ûي
ĆƈƃƷĈفłرŻل ŁƿŁو Żالćƈ ŁبĈأحمد ( . » يال ǉروا(  

  : الطلبيةالجملفƋول ما نǚحǊƲ في هذا الحديƚ هو حضور
  ...ابن ƈدم إنǁ ما دعوتني ورجوتني 

  ...ابن ƈدم إنǁ إن تلقني بقراƔ األرƯ خطايا 
  ....ابن ƈدم إنǁ إن تذنƔ حتǏ يبلƸ ذنبǁ عنان السماء 

  ǎل نرƛدليلالجمل الطلبية المتم ǉوتكرار Üالنداء Ɣدية ة في أسلوƮق Ǐعل 
 ونذكر أن مبدأ اǗفادة . إƛارة انتباǉ المتلقي ليبلǊƺ رسالة تحمل إفادةالمرسل في

هي الƽائدة التي يجنيها المستمƴ من الخطاÜƔ وهي فائدة تواƮلية ذاƘ أبعاد 
  .بين المتكلم والمستمƴتربط  وليةاتد

حيƚ ورد " ƽƹر" أما األفعال الكǚمية المتضمنة للوعد فهي تكرار للƽعل   
Žƹ Ýةƽمختل ƸيƮبŽƽłوم ÜſƘرłرƽƺŻةŽوت ÜŽستŃرƽƺćوأ ÜنيŃرƽƹŃǉ وعد ǐنجازǗا Ǌرضƺف Ü

 Ÿا–ŇعزĊدم – وجلƈ بنǙ  Ǐبا علƲما دام العبد موا Ɣكل الذنو Ǌر لƽƺأن ي
                                                 

  .164 محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري ، ص - 1



 100

  الدعاء والرجاء وحسن الƲن بربÜǊ وما اقتراف الذنƔ إǙ في لحƲاƽƹ Ƙلة 
Ǚ و ǉوعد Ÿفينجز ا Üونسيان Ƙرƽƹ سائل لم ǊلƋيبالي إن س Ÿفا Üنǚƽل -Ňعز 

Ċوجل–  ƘمƲوع Ɣالذنو Ƙرƛرة وإن كƽƺكما يعد بالم ÜلƋأن يس Ǐعل ǉمنز"    
أǐ نواحيها و أطرافهاÜ فاŸ الƽعŇال لما يشاء " ولو بلƘƺ ذنوبǁ عنان السماء 

  .ويريدÜ ووعدǉ رحمة منǊ لعبادǉ وهو Ǚ يخلف الميعاد 
 وأحن عليهم من نƽوسهمÜ  ويƲل التواƮل الرباني يزداد قوة ألنǊ خالقهم  
 لهم رحمتǊ فتƠ لها أبواƔ السماء ووسƴ لها كل أرجاء األرƯ حتǏ فسخر

Ňالس Ǌب Ƙعمل الخير مهما ضاق Ǐفيقوليقبل العبد عل Ü بل " : Ɣإن تلقني بقرا
 Ü كيف Ǚ وقد..." Ǚ تشرǁ بي شيئا أناألرƯ خطايا لقيتǁ بقرابها مƽƺرة بعد 

  .وعد اŸ عبادǉ باǙستجابة 
  Ưرƺمن هذا  وال  Ǐعل ƚللتائبين والح ǎوالبشر ÜيمƲالرجاء الع ƚالحدي

اǗسراƳ بالتوبةÜ ويعطينا معنƮ Ǐريحا بضم محتواها القضوǐ إلǏ قوتها 
فيǊ  ونحƚ بعضنا علǏ تداول كل حديƚ اǗنجازيةÜ فلنسارƳ إلǏ عمل الخير

 ǐفعن  أبي سعيد الخدر Üعتنا ورفعة لمقامناƽر–منǊعن Ÿقال :  قال–ضي ا
 Ÿوسلم–رسول ا Ǌعلي Ÿا ǏلƮ-ŋƔع- يقول الرŇزĊوجل  - :» ŁمŃǅŻش ŻƸŻلłǈ 

ŻالقŃرłǅƆŁو ĈƤƃكĈر ǎŁعŃǅŁم ŃسĆƉŻلĈتĆƈ يŃعŻطŃيŽتłǈĆƈ ƃƺŁضĆüŁم ćƈ اŃعĈطŉي السĈائĈلŁǅيŁو ÛŻƺŃضćüŻك ŻǘłمĈŶا  
ŁعŻلŁس ǍĈائĈرŻالك ŻǘĈمŻك ŻفŃضĈüŁع Ŷا ŻلŻخ ǍƃلĈقĈǈ «) الترمذ ǉرواǐ (  

 مضامين لنقف علǏ توقيƈ ƴخر لذكر اÜ Ÿ فجمل هذا الحديǙ ƚ تنق   
 ÝائفƲو ǐدƌمجردة وإنما ت " Ǌأعطيت ÜلتيƋعن مس ǐن  ذكرƈالقر Ǌلƺمن ش

  ..."عطي السائلينأأفضل ما 
 –وجلĊ عزŇ–ن وذكر اƈ Ÿ فالوƲيƽة هنا مƌداها تƽرƷ المƌمن لقراءة القر  

وقتا لسƌال اŸ تعالÜǏ ونتيجة لهذǉ المقدمة حيǙ ƚ يشƺلǊ سواهماÜ فǚ يجد 
يكون الƽعل اǗنجازǐ متمǚƛ في وعد اŸ لعبادǉ هǙƌء بƎعطائهم أفضل مما 

هم أيعطي السائلÜ وهذǉ لƽتة أخرǎ في حƚ المƌمنين علǏ اǙنشƺال بما هو 
  .علǏ المهم  

عليǊ – النبي ة والƺرƯ اǗنجازǐ من الƽعل الكǚمي هو بيان ما لسن  
  . من أƛر طيƔ في حياة األمةÜ فطبقƘ من قبلهم قوǙ وعمǚ –السǚم
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وقد أشار سيرل أن لكل فعل ƹرضا متضمنا في القولÜ ونجد هذا في   
       فهو وعد من اŸ يتضمن قوة إنجازية حاƮلة Ǚ محالة " أعطǏ " الƽعل 

     بǊ ومستمرة علǏ الدوام في إطار مواƮلة اǙنشƺال بتǚوة القرƈن والعمل
  .وذكر اŸ بالتوبة و اǙستƽƺار 

أعطيتǊ : "وتتمƛل القيمة التداولية في إحǚل الƽعل محل الكǚمÜ فحين يقول
وعدا وتنƽيذا لعمل ماÜ فتستبدل لجملة Ü تحمل هذǉ ا"أفضل ما أعطي السائلين 

الكǚمية بحركة اǗعطاء مادامƘ الƲروف المحيطة بالƽعل قائمةÜ  الƮيƺة
ƽال ƾنجاحافيحق ǐنجازǗعل ا.  

     ة اǙنشƺال بالقرƈن ولتدعيم العمل ذكر أسلوبا بيانيا فيǊ تƋكيد ألفضلي  
Ƌك Ÿورة وذكر اƮال Ɣيف هنا جاء لتقريƮوالتو Üسائر العباد Ǐعل Ÿفضلية ا
  .وتوضيحها 

 وفي الوعدياƘ نلمƩ درجة الشدة للƺرƯ المتضمن في القول ألن   
م وقدرتÜǊ وتكون النتيجة مطمئنة استنادا إلǏ نية الكǚم في متناول  المتكل

 ƚالمتحد.  
وليƩ الحديƚ إشارة Ǘهمال الدعاء أو اǙشتƺال بالذكر عنÜ Ǌ وǙ هو   

 Ǌالƺللعبد من اشت Ưما قد يعر Ɲوإنما يعال Üالدعاء Ǐضيل الذكر علƽت Ɣمن با
Ǌسƽن ƭأن يخ Ǌوتƽوهنا ي Üالدعاء ƭوƮل ف عاء بدبعموم الذكر عن خƋيس Ǌي

اŸ حاجتÜǊ وأن اŸ سبحانǊ يعطيǊ خيرا مما لو سƋلǊ علǏ اعتبار أنǊ اشتƺل 
  )1(.بباƔ من أبواƔ الخير 

  اƖ ــاألمري 
 ƚالƛالقدسي ال ƚالحدي Ƙنف األمرياƮالمتضمنة ل ƚمن األحادي :  

 –ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم– عن النبي –رضي اŸ عنǊ–عن أبي هريرة   
اƷ Ûير تمامŷƙǘƙ  Û»اŅƚ دŁ خĈيŁهĈǅƆŻƺ ĈرŃ القŽمćƉōا بĈيهĊƈ ĈƺŁرŁقƃ يŁمŃ لŻةǍŻǘŷ صŁلŬ صŃǅŁمŁ «: قال
ŻƺĈقĈألب üيłǉ يŁرŁة ير :ĈإŬنŻا نŽكłǅوŁو ŁرŁƅاŁاإلم Ĉام . ŻƺŻقĆüا :ĈاƃقŁرƈ ĈبŁهŻي نƺ اƃفĈسŁƿŻƺ ÛĈƌŮي ن
ŁسĈمŃعŽƖŁر łسĆüو Ŷا – ǈعلي Ŷا Ǎسلموصل–Łي Žقćüو :»Żق ĆüاŻت Ŷا ŁعŻالǍ :ŻقŉسŃمŽƖ 

ŉالصŻǘŻةŁب ŃيĈنŁي وŁبŃيŁǅŁع ŃبĈدĈن ǎŃصŻفŃيĈǅŁو ÛĈلŁعŃبĈدŁم ǎŁا سĆƉĆü .ŻƺĈƌŻƤŻا قĆüاŁالع Ńبłد " :ƃالŁحŃمłد Ŷ 
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ŁرōبŁالع ŻالĈمŁǅي " ŻقĆüاŻت Ŷا ŁعŻالŁح ǍŁمŁدĈنŁي عŃبĈدŁو ÛǎĈإŻƤŻا قĆüا " :ŉالرŃحŁمłǅŉالر Ĉحłيم " ŻقĆüا 
Żت ŶاŁعŻالǍ :ĆƈƃƙŻنŁع ǍŻلŉيŁع ŃبĈدŁو ÛǎĈإŻƤŻا قĆüا " : ŁمĈالłƿŁي Ńوłمōالد Ĉǅي " ŻقĆüا :ŁمŉجŁدĈي ن
ŁعĈŃدبŁو ÛǎŻقĆüاŁم ŉرŷةŻƺ ÛŉوŁƭĈإ ŻلŉيŁع ŃبĈدǎ–Żƺ ĈƌŻƤŻا قĆüا " :ĈإŉيŁƿاŻن ŃعłبłدŁو ĈإŉيŁƿاŻن ŃسŻتĈعłǅي " 
ŻقĆüا :ŁǉŻƤŁا بŃيĈنŁي وŁبŃيŁǅ ŁعŃبĈدŁو ÛǎĈلŁعŃبĈدŁم ǎŁا سĆƉĆüŻƺ ÛĈƌŻƤ اŻقĆüا ":ĈاŃǉĈدŻنōا الصŁرŻاط 
łالمŃسŻتĈقŁيمĈص ÛŁرŻاطŮƤال ŁǅيĆƈ ƃنŁعŃمŻƖ ŁعŻلŃيĈهŻƷ مŃيĈرŁالم ƃƸłضĈوبŁع ŻلŃيĈهŁم وŻالŉالض ĈالŁǅي"  Û
ŻقĆüا :ŁǉŻƤĈا لŁعŃبĈدŁو ǎĈلŁعŃبĈدŁم ǎŁا سĆƉĆü « ). مسلم ǉروا(  

   ƘاƽنيƮبمعيار ت ƚضمن األ" سيرل " يندرج هذا الحدي Ƙمريا.  
ها يتمƛل في محاولة المتكلم توجيǊ المستمƴ للقيام بƋمر ماÜ وتكون  وƹرض

ƳمتناǙال أو اƛمتǙبا Ƙمرياǖستجابة لǙشيء ما فهو . ا Ǌب Ɣيطل ǐوالقول الذ
ƠƮأو ن Ɣأمر أو نداء أو طل...  

وفي األمرياƘ نجد المتكلم يحمل المخاطƔ علǏ فعل شيء أو ترǁ شيء   
  .م إلǏ القول واتجاǉ المطابقة تكون من العال

   Ƙنف األمرياƮ أفعال متضمنة ƚي الحديƽولهذا فDirectifs  فالجملة  
 ليƌكد داج كررها ƛǚƛا فيها بƋم القرƈن فهي خĉ من ƮلǚƮ Ǐة لم يقرأ: ولǏاأل

Üقراءتها Ɣة وجوƮة ناقǚƮال Ƙكان Ǚوإ Üاتحةƽوالقول يتضمن أمر قراءة ال 
  .وƹير مقبولة 

: إنا نكون وراء اǗمامÜ فقال: " ول أبي هريرةونجد توقيƴ األمر في ق  
 ǁسƽاقرأ بها في ن"Ňاقرأها سر ǐأ Ü اǁسƽن ƴتسم ƚبحي.  

وأم القرƈنÜ اسم سورة الƽاتحةÜ ألنها فاتحتǊ كما سميƘ مكة أم القرǎ ألنها 
  .أƮلها 
مر موجǊ لكل مƮل لينƽذ تعاليم هذا الحديÜƚ فهو واجÜƔ وهنا تبرز واأل  

ادها سيرل والمتجهة من العالم إلǏ الكلماÜƘ فالمتكلم وجǊ المطابقة التي أر
اقرأ بƋم ( مر الضمني فحواǉ فاأل..." من ƮلǚƮ Ǐة " خطابا محتواǉ جملة 

والهدف رƹبة المرسل في إنجاز فعل موجǊ إلǏ ) القرƈن في كل ǚƮة 
 ǉيذƽلتن Ǌالمرسل إلي .  

رياƘ هي الرƹبة في ولذلǁ نǚحƲ أن الحالة النƽسية المƮاحبة لهذǉ األم  
Ǚو Ɣاتحة الكتاƽلي في كل ركعة بƮأن يقرأ الم  Ƙبطل Ǚوإ  Üيتركها أبدا
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ǚƮتǊ فجاءƘ نتيجة الحديƚ مدعمة لƽضل ما في المقدمةÜ فتتضمن فاتحة 
الكتاƔ من الƽƮاƘ ما ليƩ لƺيرهاÜ ومن شرفها أن اŸ سبحانǊ وتعالǏ قسمها 

Ǚو ǉوبين عباد Ǌالقربة  بين ƠƮت–ǚƮبها -ةال Ǚإ .  
 والǚƮة Ʈلة وتواƮل دائم مƴ رƔ العزة وكل خطاƔ يرشدنا إلǏ أن   

ذكر عبادة يدعونا إليǊ نكون علƮ Ǐلة باŸ تعالǏ وذلǁ عن طريƾ الذكرÜ وال
-ŇعزĊوجل -.  
:  قال –ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم– عن النبي –رضي اŸ عنǊ–فعن أبي هريرة  
»ĈإŉǅŻت Ŷا ŁعŻالŁي ǍŽقćüو : ŁايŃبŁǅŁدƆ ŁمŻت ÛŻفŉرƃƵĈل ĈعŁبŁادĈيتĆƈ ÛŃمĊǔŁص ŃدŁرŁƿĈƷ نŁو ÛǍĆƈŊسŁد 
ŻƺƃقŁرŁƿŁو ÛĈإŬالŻت ƃفŁعĊüŁم ĊǔŽƖŁي ŁدŃيŁƿŽش ƃƸŷǘ ÛŁوŻلŃمĆƈ ŊسŁدŻƺ ƃقŁرŁƿ « )  ǐالترمذ ǉروا(  

حيƚ تحمل " تƽرƷ لعبادتي : " مر هيفالجملة الطلبية المتضمنة لƽعل األ  
جاز فعل من قبل المخاطÜƔ فالطرفان في هذا الملƽوƲ تعبيرا عن الرƹبة في إن

 Ÿفا ÜرينƲير متناƹ–Ǌقدرت Ƙع–جلƽال Ʋƽيم وهو لƲدم لشيء عƈ ابن Ǌل ـ ينب
 "Ʒرƽت" ǉكما بين سيرل في هذ Üالقول Ǐوالمطابقة فيها تكون من العالم إل Ü

فهو " تƽرƷ " التƮنيƽاƘ والطرف الƛابƘ في هذǉ الƮيƺة اللƺوية هو القول 
     "  ابن ƈدم " سلوǁالحالة المرجعيةÜ وهناǁ طرف متحول وهو العالم المتمƛل في

Ǌبد من العالم أن يتجǙباأل و Ʋƽنعدام المطابقة قبل التلǙ Ǌالقول ليطابق Ǐإل Üمر
فطلƔ التƽرƷ لعبادة اŸ تƺيير في سلوǁ المخاطƔ من حال إلǏ حالÜ فƎن لم 

          ابن ƈدم  سلوǁخاطƔ أǐ منتحƮل المطابقة يكون التقƮير من الم
فيكون المخاطƔ هو  )Ŷ )1مهĈسĈنفĆƉŽا بĈوا مŁرłيǍŻƸņ يłتŬ حŁومąقŻا بĈ مŁرłيŻƸņ يł اŶ الŷŉǅŻ إ

  .المسƌول في نجاƟ المطابقة 
   ÜǏنƹ ǁدرƮ ǖل في الجمل  أمƛالمتم Ɣالطل Ɣتي جواƋي ǁوبعد ذل

:  النتائƝ عكسية لقولǊتƋتية وأسد فقرÜǁ فƎن قƮر المخاطƔ في تحقيƾ المطابق
  " Ǚ تƽعل مƘǖ يديǁ شÜǚƺ ولم أسد فقرǁ أو" 

 Ɣحس ǁذل Ơتي الشكلو يمكننا توضيǓا :  
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 ǁدم                    سلوƈ ابن     Ʒرƽت         ǁدرƮ ǖأم  
                        ǁوأسد فقر Ǐنƹ   
       

  
    ǁدم سلوƈ ابن       Ʒرƽيدي       عدم الت Ƙǖم ǁ            

                            ǁولم أسد فقر ǚƺش   
   Ƙƽشل وما يلƽال Ǐإل ƾوعدم التطاب ÜƟالنجا ƾتحقي Ǐإل ƾول التطابƌفي

 تحمل معاني كƛيرةÜ فالتƽرƷ ألƽاǊƲاǙنتباǉ في هذا الحديƚ أن كل لƲƽة من 
 لعبادة اǙ Ÿ يقتƮر علǏ العباداƘ المƽروضة فحسÜƔ وإنما يشمل كل ما هو

  .في طاعة اŸ من طلƔ علم وعملÜ وكل ما ينƴƽ العباد في الدنيا واǓخرة 
 Ơ وكل نƭ يحقƾ فائدة تعود علǏ الƽرد والمجتمÜƴ وذلǁ مطم  

تها اǗنجازية ما تتضمنǊ األفعال عمليالدراساƘ التداولية حيƚ نستشف 
  .الكǚمية
  Üرا موجزاƛƌم ǚسه ƾدƮعما بحقيقة الƽم ƚومن وجاء سرد هذا الحد 

 Ǌالتي تتضمن ƘالعباراǏتعال Ǌن لقولƈأفعالها قوة إنجازية قراءة القر :ŷŁوŁرŮتĈü 
ŽالقŃرŁǅƆŻت ŃرĈتŷǘيŶ )1(    

: ةĈامŁيŁ القĈمŁوŃ يĈǅƆŁرŃ القŽبĈاحĈصŁ لĈاćüقŻيł « :  قال –رضي اŸ عنǊ–فعن أبي هريرة 
ĈاƃقŁرŃǇŁو ŃارŻقŃǈŻƺ Û ĈƌŉǅŁم ƃنĈزŻلŁƿĈع ƃنŁدĈخƆ ĈرŁيƆ ąة ŻتƃقŁرćƊŁǉأحمد  ( » ا ǉروا (  

  ƚاألمر في هذا الحدي ǚعƽف  " : Ǌو ارق ǉاقر " ƾن وارتƈاقرأ القر ǐأ Ü
  .كÜ Ƙ والهاء في الكلمتين للسŇفي درجاƘ الجنة

   " Üيد المستقبل أبداƽة العربية يƺأن فعل األمر في الل Ǐالنحاة عل ƾƽوقد ات
 مستقبل محدود ينتهي بانتهاء دل علǏي األمر في األساليƔ الوضعية فƎذا كان

 اǓمر والمƋمور بانتهاء القول والقائل والزمن علǏ حد األمر والطلƔ كما ينتهي
 فƎننا نلحƲ أن األفعال الواردة في األحاديƚ القدسية خالدة ومستمرة .)2(" سواء 
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 تطابƾ القول العالم

 عدم تطابƾ القول العالم
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إلǏ فعل معجز خالد من القرƈن الكريم في أول  مادامƘ الحياةÜ ويحيلنا هذا
فهذا الƽعل خالد من " ĊƈرŁقƃاĈ: " ماء باألرƯ قولǊ تعالǏ لرسولǊ الكريماتƮال الس

كافة فهو  ǐحية الزمنيةÜ ألن المتكلم خالد وباÜƾ والمخاطƔ الجنƩ البشراالن
  .مستمر حتǏ قيام الساعة 

 والحكمة هنا أن القراءة في اǓية األولǏ لم تزل قائمة يرددها المǚيينÜ وفي 
 بعد الموƘ في قولǊ إǙلم يحدƚ مطلقا  أمرا" اقرأ" ƈية أخرǎ نجد الƽعل 

Ǐتعال :ŷĈاƃقŁرĊƈĈك ŻتŁابŁƿŻك ŻفĈب ǍŻنƃفĈسŁƿŁالي ŃوŁمŁع ŻلŃيŁƿŁح Ĉسńايب Ŷ )1(  
لن  " اقرأ" مر الوارد في الحديƚ القدسي  واستنادا لذلǁ نجد فعل األ  

ƴتخض Ǚ فالقراءة تكون طواعية Üƾوهو زمن مطل Üيوم القيامة Ǚإ ƚيحد 
للشروط الكونية وǙ اللƺويةÜ لذلǙ ǁ يمكننا أن نقول إن المطابقة ناجحة ألن 

 حقƾ فعǚ إنجازيا وفƾ المعايير التداولية فƋحدƚ تƺييرا بقراءتƮ ǊاحƔ القرƈن
  Ü ومن ƛمŇ نال الجزاء بحƮولǊ علǏ المكانة الرفيعة يوم القيامة للقرƈن
   Üǉيتوقف الزمن بكل أبعاد ƚفقط . تنعدم المطابقة كليا فعند هذا الحدي

يبقǏ الƺرƯ المتداول بقراءتنا لهذا الحديƚ وهو حƚ الناƩ علǏ قراءة القرƈن 
وحǊƲƽ والعمل بǊ وتǚوتƈ Ǌناء الليل وأطراف النهارÜ ألن منزلة قارƏ القرƈن 

  .رفيعة الدرجاƘ وعلǏ العبد أن يختار الدرجة التي يريد أن يرقاها 
  Ǐأن نبادر إل Ǐال فعس ǉهذ Ÿعبادة فيقينا ا–ŇعزĊفعن – وجل Ü نار الجحيم 
 Ʃأن–Ǌعن Ÿوسلم– عن النبي –رضي ا Ǌعلي Ÿا ǏلƮ–قال  :  

» Ǎتعال Ŷا üيقو :ĆƈƃخĈرłجƁالن ǅوا مŻƤ ǅم ÛارŻكŁرĈنńي يومŻو خƈ ÛاŻƺاĈنŁي مƺ يŻقąام «  
                 ) ǐالترمذ ǉروا(  
" أخرجوا من النار : " هيالمتضمنة لǖمر كما نǚحƲ  فالجملة الطلبية   

وǙ يتحقƾ إنجاز هذا الƽعل في الحياة الدنياÜ ولكن البƹǚة النبوية تتجلǏ في 
Ǌفي قول Üأو خافني في مقام : " الجملة التقريرية Üننا "من ذكرني يوماƋو ك Ü

 ƭǚخƎويكون الذكر ب ǉن يذكروƋب ǉعباد Ǐإل Ÿدعوة من ا ƩنلمƔالقل       
 Ǚالنية وإ ƾدƮو ǁوأمرهم كذل Üلسنتهم دون قلوبهمƋب Ǌار يذكرونƽكان كل الك
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كف الجوارƟ عن المعاƮي والتزامها بالطاعاƘ  " بƋن يخافوǉ والخوف هنا هو 
  :  لقولǊ تعالǏ)1(..."وإǙ فهو حديƚ نƩƽ وحركة 

 ŷŁوĆƈŉمŁا مŃǅŻخ ŻƹاŁم ŻقŁامŁر ōبĈǈŁو ŻنŁهŬالن ǍƃفŁƧŁع ĈǅŁاله Łو ǌŻƺĈƌŉǅŁالج ŬنŻةĈǉ Łي ŁالمĊƉŁوǌŶ)2(   
    
فاǗقرار في هاتين الجملتين لم يكن الƺرƯ منǊ هو اǗخبارÜ بل يتضمن   

فعǚ إنجازيا أمرياÜ وبǊ نهتدǐ إلǏ التوسل بالعناƮر التداولية المدرجة في 
نراǉ فعƹ ǚيبيا Ǚ يتحقƾ إنجازǉ إǙ " أخرجوا " Ʈنف األمرياÜƘ فƽعل األمر 

Ǌولكن ل ÜخرǓلبن ارتباط بالعمل الدنيفي العالم ا ǐي البشر مختزل في جملةو:    
  " من ذكرني يوما أو خافني في مقام " 

أشرƘ هي دعوة إلǏ ذكر وخوفÜ فالمطابقة فيها متجهة من العالم وكما   
يذكر اŸ ويخافÜǊ واŸ يطلƔ منǊ ضمنا أن يسعǏ       اǗنسان : إلǏ القول

 ǐالتعبد Ǌيير العالم بسلوكƺت Ǐإل ǉوبين القول فيقود Ǌالمطابقة بين ƾتتحق Ǐحت
  .ذكر وخاف ): الذكر والخوف ( إلǏ المطابقة الحقيقية المƌولة من فعلي 

Ǚ يقƮر الƽعل اǗنجازǐ علǏ الƽعل اللƺوǐ فكل لƲƽ  فƽي اللسانياƘ التداولية 
 ǐوالذ ǐنجازǗتانيمكن أن يحمل المضمون اƲƽهو المقام فالل Ưرƺيحدد ال :

: "  ƹرƯ األمرÜ بمقارنتهما بالƽعل الطلبي–حسƔ رأيي–اف تحمǚن ذكر وخ
Ü وهذا بمنƲور تداوليÜ فالخروج متعلƾ علǏ الذكر والخوف والمقام "أخرجوا 

 Üفي الدين والدنيا Ʃالنا ƴƽما ين Ǐإل Ǌوتوجي ƠƮن أن الدعوة عامة فيها نŇيبي
رضي اŸ –بي ذر ويتوالǏ هذا األسلوƔ المتضمن لǘرشاد فعن أبي الدرداء وأ

 ŁǅابŃ «:  قال– وجلĊ عن اŸ عزƮ–ŇلǏ اŸ عليǊ وسلم– عن رسول اŸ –عنهما
ŁدƆŁمĈا ŃرĆŻكŃƲĈل Ĉي مŃǅĆƈ ŉوĈüŬالن ŁهĈارĆƈ ŃرŁبŁƲŁر ŻكŁعąƖاĆƈ ƃكĈفŁƿĈخƆ ŁرłǇ «          

           ) ǐالترمذ ǉروا(  
    

 ƴالسام Ǌتنبي Ǐلة علǙد Üنداء Ɣأسلو ƚدر هذا الحديƮوالنداء لما ست Ǌإلي Ǐيلق
 Üنشاء الطلبيǗميومن اǚالتداولية من األفعال الك Ƙـيعد في اللسانيا ǊنƋة ش

 والمنادǎ الوعيد وشƋن األفعال اللƺوية األخرÜǎ كاǗخبار واألمر والوعد 
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   وƲيƽة تستند إلǏ أحد مكوناƘ الجملة بيد أن النداء فعل لƺوǐ يشكل الجهة 
  )1(" ة أو القدرة اǗنجازية للجمل

ركƴ ا: " وتوقيƴ النداء ينبƐ بلƘƽ اǙنتباǉ إلǏ أمر ذǐ فائدة فكانƘ جملتا األمر
 ǉخرƈ ǁƽلي و أك" Ÿفا Ü–ŇعزĊمن أول النهار – وجل ƴدم أن يركƈ أمر ابن 

Ǐة الضحǚƮ ود بهاƮوالمق ÜƘركعا ƴخر أربƈ في Ÿا Ǌيƽسيك ǁن فعل ذلƎف Ü
Ǐوالمعن Üبعبادتي :" النهار ǁبال Ʒفر ǉخرƈ في ǁبال Ʒأفر Üفي أول النهار
 ǁ2(" بقضاء حوائج( .  

بقǏ  وǚƮة الضحǏ هنا هي لذكر اŸ في وقƹ Ƙير الƽريضةÜ حتǏ ي  
  . ƈنالعبد متواǚƮ مƴ خالقǊ في كل

  :لǊ في هذا الشكل وكن أن نجدميف التداولي في هذا الحديƚ التوƮيفأما 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مقوماƘ عناƮر التداولية حسƔ وقد احتوǎ هذا الحديƚ القدسي كل   
  .سيرل في األمرياƘ.تƮنيف 

                                                 
  .161 ، ص1985 ،1 أحمد المتوآل ، الوظائف التداولية في اللغة العربية ، دار الثقافة ،ط- 1
     وأقلها عند الشافعية ركعتان وأفـضلها ƛمـان Ü          في هذا الحديƚ استحباǚƮ Ɣة الضحÜ Ǐ وهي سنة مƌكدة Ü          : " مǚحƲة -2

  .ويجوز أن تƮلǏ اƛنتي عشر ركعة و فعلها ƛمانية أفضل 
، ويدخل وقتها بارتƽاƳ الشمƩ إلǏ الزوال Ü وǚƮتها إذا مضǏ ربƴ النهار أفضلÜ ليكون في كل ربƴ من أرباƳ النهار ǚƮة

   .54األحاديث القدسية ، ص ينظر، 
 

 و هذا يمƛل قوة الكǚم المتضمنة في القول

 ǉخرƈ ǁƽأك Ƙركعا ƴلي من أول النهار أرب ƴالقول ارك 

 ǁƽأك Ü ƴاألمرارك 

  لعالم و القولتحقƾ المطابقة بين اركوƳ ابن ƈدم أربƴ ركعاƘ في أول النهار 

  تحقƾ الƺرƯ المتضمن في القول كƽاية اŸ ابن ƈدم في ƈخر النهار  
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إن األفعال الكǚمية الواردة في األحاديƚ القدسية متضمنة الشروط التي   
 ونلحƲها أكƛر في الحديƚ تعد من المهام الرئيسة في اللسانياƘ التداولية

 ǐالمروŇعن أبي ذر –Ǌعن Ÿوسلم–رضي ا Ǌعلي Ÿا ǏلƮ فيما  - عن النبي
ي سĈفǍƃ نŻلŻ عŁمŁلƃ الŽƖŭưمŃرŉي حŁنǎŮ إĈادĈبŁا عĈيŁ« :وǎ عن اŸ تبارǁ وتعالǏ أنǊ قالر
ŁوŁجŁعƃلŽتłǈŁب ŃيŻنŽكŃمłم ŁحŉرńمŻƺ ÛاŻǘŻت ŬưŻالłمŁوا يĈا عŁبĈادŽك ÛǎŭلŽكŃمŁض ŪüاĈإ ŬالŁم ŃǅŁǉ ŁدŃيŽتłǈ Û
ŻƺŃاسŻتŃهłدĈونĆƈ يŃǉĈدŽكłمŁي Ĉا عŁبĈادŽك ÛǎŭلŽكŃمŁج ĈائŅƲĈإ ŬالŁم ŃǅĆƈ ƃطŁعŃمŽتłǈŻƺ ÛŃاسŻتƃطĈعłمĈي ون
ćƈƃطĈعłمŽكłمŁي ÛĈا عŁبĈادŽك ǎŭلŽكłمŁع ąارĈإ ŬالŁم ŃǅŻك ŁسŃوŽتłǈŻƺÛŃاسŻتƃكłسĈونĆƈ يƃكłسŽكłم .ŁيĈا عŁبĈاد Ûǎ
ĈإŬنŽكŃمŽت ƃخĈطćئŁǅوĈب ƃالŬلŃيĈüŁو ŬالنŁهĈارŁو ĆƈŻنĆƈ اƃƷĈفłرŭƤال ŽنŁوبŁج ĈمńيعŻƺ ÛاŃاسŻتƃƸĈفłرĈيونĆƈ ƃƷĈفłرŻل ŽكŃم Û
ŁيĈا عŁبĈادŻل ÛǎŃوĆƈ ŉǅĆƈ ŉوŻلŽكłمĊ ŁوĈخƆŁرŽكŃمŁو ĈإƃنŁسŽكŃمŁو ĈجŬنŽكŃمŻك ŽانŁوا عŻلĆƈ ǍƃتŻقŻق ǍƃلĈبŁر łجąü 
ŁوĈاحąدĈم ƃنŽكŃمŁم Ûا ŁزŁادŻƤ ĈلŁƿĈƺ łي مƃلĈكŻي شŃيăئŁا يĈا عŁبĈادŻل ǎŃوĆƈ ŉǅĆƈ ŉوŻلŽكŃمŁو ĈخƆŁرŽكŃمŁو ĈإƃنŁسŽكŃم 
ŁوĈجŬنŽكŃمŻك ÛŽانŁوا عŻلĆƈ ǍƃƺŁجĈرŻق ƃلĈبŁر łجąüŁو ĈاحąدŁم ÛŻا نĆŻقŁƫŻƤ ĈلŁƿĈم Ńǅłم ƃلĈكŻي شŃيăئŁي Ûا ا
ĈعŁبĈادŻل ÛǎŃوĆƈ ŉǅĆƈ ŉوŻلŽكŃم ŁوĈخƆŁرŽكŃمŁو ĈإƃنŁسŽكŃمŁو ĈجŬنŽكŃمŻق łامĈƺ واŁي صĈعąيدŁو ĈاحąدŻƺ ŁسĆƉŽلĈون Ûي
ŻƺĆƉŃعŻطŃيŽƖŽك ŬüĈإ ƃنŁسąǅاŁم ŃسĆƉŻلŻتłǈŁم ÛŻا نŽقŁƫŻƤ ĈلŁƿĈم ŉمĈا عƃنĈدĈإ ǎŬالŻك ŁمŁا يƃنŽقłƫŁالم ĈخŽيطĈإ ŻƤ ا
ćƈŃدĈخĆüŁالب Ńحłر.ŁيĈا عŁبĈادĈإ ÛǎŬنŁمĈǉ اŁيĆƈ ŃعŁمŽالŽكłمć ćƈŃحĈصŁيهŻا لŽكŃمŽƙ Ûŉمćƈ ĈƺوŽيكłمĈإ ŉيŁǉاŻƺ ÛاŁمŃǅ 
ŁوŁجŁدŻخ ŃيńرŻƺ اƃلŁيŃحŁمĈدŁو Ŷا ŁمŃǅ ŁدŁجŁو ŻƷŃيŁرŻƤ ĈلŁƿŻƺ ŻǘŁي ŽلŁومŉǅ ĈإŬالŻن ƃفŁسłǈ « )مسلم ǉروا(  

وفرة األفعال في هذا الحديÜƚ والƺرƯ منها الطلÜƔ وشرطها التعبير   
  .مستقبلي يقوم بǊ المخاطƔ عن فعل

 Ɣو األفعال     فالمخاط Ü Ÿعباد ا)Actes  ( المطالبون بها هي :  
  Ǚ تƲالموا     ترǁ فعل الƲلم 

  فاستهدوني أهدكم      طلƔ فعل الهداية 
   أطعمكميفاستطعمون     لƔ فعل الطعام ط

   أكسكم يفاستكسون     طلƔ فعل الكسوة 
  فاستƽƺروني أƽƹر لكم     طلƔ فعل المƽƺرة 

  
 من العالم إلǏ الكǚمÜ فالمخاطƔ هم وواتجاǉ المطابقة في هذا الحديƚ ه  

Ÿوعباد ا ÜÜاألفعال السابقة Ǌم ما تتضمنǚالك  Ÿا Ɣالعباد لطل Ɣن استجاƎف   
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       تحققƘ المطابقةÜ ألن المخاطƔ هنا هو المسƌول عن ذلÜǁ – وجلĊزŇع–
 Ǐعل Ɣل في حمل المخاطƛاألفعال يتم ǉفي هذ ǐنجازǗا Ưرƺوال :  

   اǙبتعاد عن الƲلم وطلƔ الهداية من اÜŸ والسعي في طلƔ الرزƾ من طعام 
 Ǐتعال Ÿرة من اƽƺالم Ɣوطل Üوكسوة.  

ن الحالة النƽسية المƮاحبة لهذا الƮنف من  وǙ يمكن أن نتحدƚ ع  
األمرياƘ بƋن نقول أن للمتكلم رƹبة في أن يقوم المخاطƔ بƽعل شيءÜ ألن هذا 

 Ÿبل نقول هي إرادة ا Üالبشر ƘياƮوƮع –من خŇزĊوجل – ǐأن يهد  ǉعباد
  .إلǏ الطريƾ المستقيم الذǐ ينƽعهم في الدنيا واǓخرة 

  .مة اŸ و قدرتǊ التي تƽوƾ أǐ تƮور إذا تتبعنا الحديƚ نلمƩ عƲو  
والتكرار هو " يا عبادǐ " وقوة اǗبƷǚ واضحة نراها في تكرار أسلوƔ النداء 

  .توكيد لضمان نجاƟ الرسالة 
ƹرضǊ إبƷǚ فائدة   عن ربƮ–ǊŇلǏ اŸ عليǊ وسلم– ما رواǉ النبي ل  ك  

ƚ القدسي المروǐ للناÜƩ وهذǉ الƽائدة تكون فعالة إذا كانƘ إجرائيةÜ والحدي
بƋسلوƔ نبوǐ يكتسƔ قوة تƽوƾ كل كǚم البشر المƋلوفÜ فيتميز بلƺتǊ المنتقاة 

 Üǁالمحكمة السب Üهمها المتلقي كيف الموجزةƽالبسيطة الواضحة ي ǉكان مستوا
ويتجلǏ .  الناƩ لتعليمهم دينهم كما أمر اŸ  هي التقرƔ إلǏالƛقافيÜ والƺاية

اǗنسان والرسول وخير دليل القول الƮادر عن ذلǁ في وحدة التجاوƔ بين 
 Ʃعنهما–ابن عبا Ÿقال–رضي ا  :ŻقŻالƃƖŽق ŁرŃيŽƩŬللن Ĉيب – ǈعلي Ŷا Ǎصل

 صلǍ اŶ – اĆüقŁƿ ! Ż بłǅĈمĊƊĈنŽاÛ وŁبŁǉńا ŻƤفŻا الصŉنŻ لĆüŻعŁجŃ يĆƈ ƿŃǅŁبŉا رŁنŻ لłƱŻدŃاŽ : -وسلم
: اĆüقŻƺ ŻيćüرĈبŃ جĈاłǇتĆƉŻاŻƺ ÛعŁدŻƺŁ : اĆüقŻ . مŃعŁ نŻ: قالوا » Ý وŁǅلŽعŁفƃ تŻ وŁ« :-عليǈ و سلم

ĈإŉǅŁر ŉبŁƿŁي ƃقŁرćƈŁع ŻلŃيŁƿŉالس ŻǘŁمŁو ÛŁيŽقćüوŻل Łƿ: »Ĉإ ŃǅĈش ĊئŻƖĆƈ ŃصŁبŁƞŻل łهłمŉالص ŻفŻƤ اŁǉńب Ûا
ŻƺŁمŃǅŻك ŻفŁرŁب ŃعŁدŻƤ ĈلŁƿĈم ƃنłهŃمŁع ŬƤŃبŽتłǈŁع ŻƤńابŻا الćƈ ŁعŮƤłبłǈĆƈ ŁحńدĈا مŁǅŁا العŻلĈمŁǅيŁو ÛĈإŃǅĈش ĊئŻƖ 
ŻƺŻتŃحŻƖŻل łهŃمŁب ŁابŬالت ŃوŁبĈةŁو ŉالرŃحŁمĈة«Żق Ćüا: »Łب ĊüŁب łابŬالت ŃوŁبĈةŁو ŉالرŃحŁة م«   

  )رواǉ أحمد  (                  
  :فمدار أفعال هذا الƮنف من األمرياƘ كاǓتي 

 ƫالرسول    فالمتكلم في البدء هم قري ƴالمستم– Ǌعلي Ÿا ǏلƮسلمو–  
   ." دƳ لنا ربǁ أن يجعل لنا الƽƮا ذهبااſ "ل هو  الƽع
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والƺرƯ اǗنجازǐ محاولة المتكلم توجيǊ المخاطƔ إلǏ فعل شيء        
 – وجلĊعزŇ-أن يدعو اŸ  –لǏ اŸ عليǊ وسلمƮ–فقريƫ تريد من الرسول

 Ǌمنوا بƌي Ǐا في مكة المكرمة ذهبا حتƽƮليجعل جبل ال.  
ƹبة قريƫ أن يƮبƠ الƽƮا ذهبا وشرط اǗخƭǚ هنا يتمƛل في ر  

 والمحتوǎ القضوǐ هو دائما أن –ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم–ليƌمنوا بالرسول 
  .يستجيƔ السامƴ في المستقبل لتحقيƾ هذǉ الرƹبة 

كان يƋمل أن يتحقƾ ذلǁ و دعا ربǊ فعƮ– ÜǚلǏ اŸ عليǊ وسلم–نبي فال  
ÜءǙƌفي إيمان ه Ǌبة منƹاية رƺاوية  الرسالة السموتحقيقا ل.  

  : بين الخطاƔ في الشكل التالي ن
 ƫالنبي        قري      Ÿا ذهب    يدعو اƽƮاجعل ال  
   اǗيمان            تحقيƾ الرƹبة            يدعو اŸ                    النبي 
Ÿبة     )  عز وجل(اƹالر ƾيمان           تحقيǗالشديد    عدم ا Ɣالعذا   
  

ضرƳ واǙعتراف بƋن رŇƔ الكون رŇƔ واحدÜ فقوة الƽعل يحمل الدعاء الت  
 ƾتحمل عمƩحساǗالة اƮء المعاني وأǚكرة وجƽال.  

  
   Ɩالبوحيــا  
   Ÿا Ɣمن كتا ƘياƉدرة بƮالقدسية الم ƚفي األحادي Ƙتندرج البوحيا
  )Ŷ)1  رłبŁكƃ اĆƈ ŶرłكĈƤƃلŻوŷ Ł: قال اŸ تعالǏ. العزيز
  .)Ŷ)2ايمĈưńا عŁرńجĆƈŃ وŁةŷرŁفƃƸĈ مŁمŃهł لŻ اćŶدŉعĆƈ ŁاĈƖرŁاكĈالŬƤا وŁيرĈƙń كŻ اĆŶيŁǅرĈĈاكĈالŬƤوŷŁ: وقال

    –ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم– قال النبي –رضي اŸ عنǊ–عن أبي هريرة   
 "ŁيŽقćüوŻت Ŷا ŁعŻالǍ :ĆƈŻنĈا عƃنŁدŻư ōǅŁع ŃبĈدĈب ǎŁو ÛيĆƈŻنŁا مŁعłǈĈإ ŻƤŻƤ اŻكŁرĈنŻƺ ÛيĈƌŃǅŻƤ ŻكŁرĈنĈƺ يي 
ŻنƃفĈسĈǈŻƤ ÛŻكŃرŽتłǈĈƺ Żي نƃفĈسŁو ÛيĈإŃǅŻƤ ŻكŁرĈنĈƺ يŁي مąǖŻƤ ŻكŃرŽتłǈĈƺ Łي مąǖŻخ ŃيŅرĈم ƃنłهŃمŁو ÛĈإŃǅ 
ŻتŻقŉرŁبĈإ ŻلŉيĈش ŃبńرŻا تŻقŉرŃبŽƖĈإ ŻلŃيĈǈĈƤ ŁرńاعŁو ÛاĈإŃǅŻت ŻقŉرŁبĈإ ŻلŉيĈƤ ŁرńاعŻا تŻقŉرŃبŽƖĈإ ŻلŃيĈǈŁب ńاع Ûا
ŁوĈإŃǅĆƈ ŻتĈانŁي يŃمĈشĆƈ يŻتŃيŽتłǈŁǉ ŃرŁوŻلŷة) " Ǌعلي ƾƽمت.(  
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   ƘفالبوحياExpressifs بمعيار سيرل هي األفعال التي تعبر عن حالة 
 التعبير عن المشاعر إزاء الواقÜƴ كتقديم الشكر          ينƽسية المتكلمÜ وه

أو اǙعتذار أو الترحيƔ أو التهنئةÜ وهذǉ األفعال إراديةÜ والوسيط الحامل لها 
  .هو اللƺة
أنا عند " ذلǁ نجد أن الحديƚ يمƛل هذا الƮنف من البوحياÜƘ فجملة ول  

إن Ʋن " Ü فالƲن ما تعتلƝ بǊ النÜƩƽ أƲ" ǐن عبدǐ بي وأنا معǊ إذا ذكرني 
أني أقبل أعمالǊ الƮالحة وأƛيبǊ عليهاÜ وأƽƹر لǊ إن تاÜƔ فلǊ ذلǁ منيÜ وإن 

ǁذل Ǌفيكون ل ǁذل Ǌأفعل ب Ǚ ن أنيƲ ")1(  نجاǗا Ưرƺمن وال ǐز)نƲهو ) ال
التعبير عن الحالة النƽسية المتمƛلة في شرط الƮراحةÜ أما اتجاǉ المطابقة 
 Ǌني عنƺإذ ي Üمطابقة ǉاتجا Ƴلهذا النو Ʃلي ǐأ ÜƷفار ǉفيراها سيرل في اتجا
شرط اǗخƭǚ الذǐ يƌول إلǏ إنجاƟ الƽعلÜ وقوتǊ اǙنجازية تضمنتها 

  ..".انيأت...........تقرƔ......ذكرني:" الجمل
   ƭǚخǗوشرط اSincérité : ا فيƮحين يكون المتكلم مخل ƾويتحق

Üير ما يعتقدƹ يقول ǚعل فƽق أداء ال Ǌيزعم أن Ǚـو Ǚ فعل ما Ǐادر عل
ƴ2( " يستطي(.  
وشرط اǗخƭǚ من شروط المǚءمة عند أوستين فطورها سيرل   

  .وطبقها علǏ كƛير من األفعال اǙنجازية
Ʋن اǗجابة عند الدعاء وƲن القبول عند " دǐ بي Ʋن عب" وقيل معي   

ولذلǁ ...التوبة وƲن المƽƺرة عند اǙستƽƺارÜ وƲن المجازاة عند فعل العبادة
 Ǌألن Ǌر لƽƺوي Ǌيقبل Ÿن اƋموقنا ب Ǌي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليƺينب

نها Ǚ وعد بذلǁ وهو Ǚ يخلف الميعاد فƎن اعتقد أو Ʋن أن اǙ Ÿ يقبلها وأ
تنƽعǊ فهذا هو اليƩƋ من رحمة اÜŸ وهو من الكبائرÜ ومن ماƘ علǏ ذلǁ وكل 

فليƲن بي عبدǐ ما " طـرƾ الحديƚ المذكـوربعƯ إلǏ ما Ʋـن كما في 
  .)3(" ءشا
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والƽعل القضوǐ لهذǉ الجمل الواردة في الحديƚ هو الحمولة الدǙلية   
ا فعل القوة فيها فيتمƛل في المباشرة التي تحملها الجملة أǐ فعل القولÜ أم

الطاقة اǙنجازية التي تتضمنها كل جملةÜ وفعل القوة هو الƽعل الكǚمي 
  .الحقيقي
وما نلمسǊ أن هذا الحديƚ فيǊ مǚمƠ البوحياÜƘ فهناǁ شوƾ إلǏ ذكر   

  .اŸ و التقرƔ إليǊ بشتǏ الطاعاÜƘ وŸ حسن الجزاء
   Ƙولكن قد تعبر  أن يعبر ع–كما ذكرنا–يشترط في البوحيا ÜفعالƋنها ب

عنها الحاƘǙ النƽسيةÜ فمǚمƠ الƽرƟ البادية علǏ الوجǊ تزيد في قوة الƽعل كما 
Û يĈبǍĈ النŬلŻ عŁوŁǅلŭصŁ يłǈłتĆŻكŻئŻǘĈمŁ وŁ اŉǅĆŶإŷ Ĉ: قال اŸ تعالǏ:جاء في المƛال التالي

ŁيĆƈ اŊيŁهŮƤا الŁǅيŁمƆ ŽنŁوا صŭلŁوا عŻلŃيĈǈŁو ŁسŮلłمŻوا تŃسĈلńا يمŶ)1(.  
   Ǌعن أبي Üبن أبي طلحة Ÿعن عبد ا–Ǌعن Ÿرضي ا–  Ÿأن رسول ا 

إنا لنرǎ :  جاء ذاƘ يوم والبشر يرǎ في وجهÜǊ فقلنا–ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم–
ا مĆƈŁ: وćüقŽ يŁƿŁبŉ رÛŉǅŁ إĈدŃمŉحŁا مłيŁ: اĆüقŅƿŻƺ ÛŻلŻي مŁانĈتłǈĆƈ ŻنŬإĈ: "البشر في وجهÞ ǁ فقال

łيŃرĈيضŁƿĆƈ ŃǅŻال łي ŁصŮلŁي عŻلŃيŁƿĆƈ ŁحŅدĈم Ńǅćƈ ŉمĈتŁƿĈإ ŬالŁص ŬلŃيŽƖŁع ŻلŃيĈǈŁع ƃشńرŁو ÛاŻالłي ŁسŮلłم 
ŁعŻلŃيŁƿĆƈ ŁحŅدĈإ ŬالŁس ŬلŃمŽƖŁع ŻلŃيĈǈŁع ƃشńأحمد " (ار ǉروا.(  

فالƽرائد الراسخة في األƮالة تطالعنا كل مرة يǔلǙ Ɛ نكاد نƽقǊ لها   
  هذا المنحǏ الخالد يا ترÞ ǎكنها فما بوحياتها في 

–Ü والمقƮود الرسول "جاء ذاƘ يوم" : في البدء نجد الجملة الƽعلية  
والبشر "  والتوقيƴ في هذا الحديƚ في الجملة الحالية –ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم

 Ǌفي وجه ǎتعبر "ير ƚحي Üسية التي أشار إليها سيرلƽالن Ƙوهذا من البوحيا Ü
Ơ المتكلمÜ وهي ƹير موجهة للمخاطÜƔ وليƩ عن انƽعاƘǙ تƲهر علǏ مǚم

لها محتوǎ قضوÜǐ وǙ اتجاǉ مطابقةÜ فهي تعبير ذاتي خالǙ ƭن عǚمة 
 Ÿفكان رسول ا ÜǊوجه Ǐاهرة علƲ التي بشر بها ǎالبشر– Ǌعلي Ÿا ǏلƮ

فلما سƋلǊ  )2( إذا Ʋهر السرور علǏ وجهǊ يكون لǊ ضياء بلمƴ القمر-وسلم
ليهم عن سبƔ ذلÜ ǁ أخبرهم أن الملǁ بشرǉ أن كل الƮحابة رضوان اŸ ع

  .من ƮلǏ عليǊ أو سلم سيضاعف اŸ لǊ الجزاء 
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 عندما –ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم–وهذا تƽسير لمƲهر اǙنƽعالÜ فالرسول   
 ǉمحيا Ǐبل كان األمر باديا عل Üةƺبالل ǁحابة لم يعبر عن ذلƮال Ǐإل Ǐأت

Ưرƺوال Üǁذل Ǌعن كن ǉلوƋس ǁلذل Üمنون كانوا الكريمƌفالم Üائدةƽهو ال 
 Ÿ Ɣوالتقر Ǌقƽبة في التعلم و التƹيتسارعون لمعرفة كل جديد في دينهم ر– 

 ليƩ ما يتنزل من ƈياƘ اŸ فحسƔ بل حتǏ مǚمƠ الرسول الكريم –عز وجل 
  : شيء إǙ وتعلموǉ لقول اǗمام الشافعيميريدون استقراءها حتǙ Ǐ يƽوته

  مشƺلة           إǙ الحديƚ وعلم الƽقǊ في الديــنكل العلوم سوǎ القرƈن 
   )1(     وما سوǎ ذاǁ وسواƩ الشياطيـن  العلـم ما كـان فيǊ قال حدƛنا

   Ʃفي ما ذكر عن ابن عبا Ƙالبوحيا Ɵنبر ǚف–Ǌعن Ÿفي –رضي ا 
Ǐتعال Ǌقول :ŷ ŻƺŻتŻلŬقŁدƆ ǍłمĈم ŃǅŁر ōبĈǈŻك ĈلŁمąƖاŻƺ ŻتŁابŁع ŻلŃيĈǈŶ )2(  

  »ŻقĆüاĆƈ ŃǎŁر ōبĆƈ ÛŻلŃمŽت ŃسĈكŮنŁي جŬنŻتŁƿŻق Ý ĆüاŁب ŻلǍ.ŻقĆüا :ĆƈŃǎŁر ōبĆƈ ŻلŃمŻت ŃسĈبƃƼ 
ŁرŃحŁمŻتŁƿŻƷ ŁضŁبŁƿŻقÝ ĆüاŁب ŻلǍ.ŻقĆüا :ĆƈŁرĆƈŃيŻƖĈإ ŃǅŽت ŃبŻƖŁو ĆƈŃصŻلŃحŻƖĆƈ ŁرĈاجĈعĆƈ يƃنŻƖĈإ ŻلŁالج ǍŬة ن
ŻقÝĆüاŁب ŻلǍ  « )ومسلم ǐأحمد والبخار ǉروا.(  

Ƙ في هذا الحديƚ نراها معبرة عن حالة نƽسية تواقة إلǏ فƮنف البوحيا  
أن ƈدم كان رجǚ طواǙ كƋنǊ نخلة سحوÜƾ " رحمة خالقهاÜ وقد روǎ الحاكم 

 Üǁيراها قبل ذل Ǚ وكان ÜǊعورت Ǌل Ƙالخطيئة بد Ɣفلما رك ÜƩير شعر الرأƛك
Ƙ قالƘ لس! أرسليني : فانطلƾ هاربا في الجنةÜ فتعلقƘ بǊ شجرةÜ فقال لها

  .)3("يا رƔ إني استحيتǁ:وناداǉ ربÜǊيا ƈدم أمني تƽر Þقال: بمرسلتÜǁ قال
              )ǐالبخار ǉروا.(  
 واألفعال الكǚمية المتضمنة للبوحياƘ –عليǊ السǚم–فالمتكلم هو ƈدم   

وƹرضها اǙنجازǐ "أرأيƘ إن تبƘ وأƮلحÜƘ أراجعي أنƘ إلǏ الجنة Þ " هي 
ƽسيةÜ أǐ تبيان عن حالة ƈدم عندما أسكنǊ اŸ الندم وهو تعبير عن الحالة الن

 ƾألنها حقائ Ƙالمعطيا ǉفتوسل بهذ ÜǊضبƹ ƾتسب Ǌن رحمتƋب Ǌوعلم Üالجنة
ƛابتةÜ وقد ǙحƲنا أن الƽعل البوحي في هذا الحديƚ قد حقƾ النجاƟ لتوفر 

 Ɣراحة في الخطاƮدية وشرط الƮالق.  
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   ÜǊل الرباني بين العبد وخالقƮقمة التوا Ơي فنلمƮالعا Ɛفالعبد المخط
يتضرŸ Ƴ بكل خشوƳ معبرا عن ندمǊ بƋسمǏ ما تحملǊ اللƺة من معاني 

جواƔ في قمة اǗعجاز فتتحقƾ " بلǏ" فيستجيƔ الخالƾ . الدعاء والتوبة والندم
  .الƽائدة من الخطاƔ و هي من دعائم اللسانياƘ التداولية

 ةąالŻهŁجŁا بĈوńƅم سłكŽنƃ مĈمĆü عŃǅŁ مłǈŁنŷ ĆƈŬ: ويƲهر اǗعجاز في اǓية الكريمة  
ŽƙŉمŻت ŁابĈم ŃǅŁب ŃعĈدĈǇŁو ÛĆƈŃصŻلŁƞŻƺ ŬنĈƌłǈŻƷ ŽفŅورŁر ĈحŅيمŶ )1(  

ƮلǏ اŸ عليǊ – قال سمعƘ النبي –رضي اŸ عنǊ–      عن أبي هريرة 
      ا بńنŽƖŻƤ ƃبŃنĆƈƃƤŻ:اĆüقŻا ŻƺبńنŻƤ ƃبŁنĆƈ ƃƤŻاĆüا قŻمŁبŉرłا وŁبńنŻƤ ƃابŁصŁا ĆƈدńبŃ عŃǅŁإĈ« قال –وسلم

ĆƈŃو ĆƈŁصŃبŽƖŻخƆ ŁرŻƺ ƃƷاĈفŃرłǇŻƺ ŻقĆüا :ĆƈŁعĈلŁمŁع ŃبĈدĆƈ ǎŉǅŻل łǈŁر ŋبŁا يƃƸĈفłرŬƤال ƃنŁبŁو ŁيĊƉŽخŽƤĈب Ĉǈ Û
ŻƷŻفŃرŽƖĈل ŁعŃبĈدŽƙ ǎŉمŁم ŻكŻثŁم Żا شŁƅاŽƙ Ŷا ŉمĆƈ ƃƤŻنŁبŻƤ ƃنńبŁا وłرŉبŁمŻا قĆüاĆƈ ŁصŁابŻƤ ƃنńا ب
ŻƺŻقĆüا:ŁرōبĆƈ ŁصŃبŽƖ ŻƤƃنńبĆƈ اŃوŻق Ćüا :ĆƈƃƤŻنŃبŽƖŻخƆ ŁرŻƺ ƃƷاĈفŃرłǇĈل Żƺ يŻقĆüاĆƈ ŁعĈلŁمŁع ŃبĈدĆƈ ǎŉǅŻل łǈ 
ŁرŋبŁا يƃƸĈفłر ŬƤالƃنŁب ÛاńبƃنŻƤ ŁبŻنƃƤĆƈ ņمŽƙ Ŷا ŁƅاŻا شŁم ŻثŻكŁم ŉمŽƙ ǎĈدŃبŁعĈل ŽƖŃرŻفŻƷ ÛĈǈĈب ŽƤŽخĊƉŁيŁو 

 ĆüاŻا قŁمŉبłرŁو:ĆüاŻقŻƺ اńبƃنŻƤ بŻاŁصĆƈ :ŃبŁصĆƈ ĉĈبŁرĆüاŻق ŃوĆƈ ŽƖ :ŻخƆ ŽƖŃبŻنƃƤĆƈي ـĈل łǇŃرĈفƃƷاŻƺ Łر
 ĆüاŻقŻƺ :ŷƙŻǘŻƙ ǎĈدŃبŁعĈل ƖćŃرŻفŻƷ ĈǈĈب ŽƤŽخĊƉŁيŁو ÛŁبƃنŬƤال łرĈفƃƸŁا يŋبŁر łǈŻل ŉǅĆƈ ǎĈدŃبŁع ŁمĈلŁعĆƈا ـ

 ŁƅاŻا شŁم ĊüŁمŃعŁيƃلŻƺ «)Ǌعلي ƾƽمت .(  
 ما دامƘ فلنتƋمل هذا الحديƚ تعتلƝ بǊ السرائر وتلهƝ بذكرǉ األلسنة   

الحياةÜ فبوحياتǊ فيها قوة وتƛƋير نكاد نحƩ وقعهاÜ فالمتكلم هنا هو العبد 
رƔ أذنبƘ ذنبا " وتعبيراتƹ Ǌرضها اǗنجازǐ اǙعتراف بالذنƛ Ɣم الندمÜ يقول 

فيƠƮƽ عن مشاعرǉ اتجاǉ الواقÜƴ فالذنƔ الذǐ اقترفǊ جعلǊ يحƩ "فاƽƹر 
يتحقƾ شرط الƮراحة في هذا بحسرةÜ فقد خالف الواقÜƴ وخالف الشرائƴ ف

 Ÿالقبول من ا Ǐلما تلق Ǚوإ Üعل البوحيƽعز وجل–ال– Ǌفي قول  " ǐأعلم عبد
 ǐلعبد Ƙرƽƹ ÜǊخذ بƋوي Ɣر الذنƽƺربا ي Ǌالعبد ". أن ل ƭǚإخ Ǐويدل هذا عل

 Ƴبشرا لما استطا Ɣفلو كان المخاط Üǉأعلم بسرائر عباد Ÿوا Üفي هذا المقام
ƭǚمن إخ ƾعل أن يتحقƽال Ɵافتراضا لنجا ǊƮǚوربما يعد إخ ÜǊمخاطب 

  .الكǚمي في التواƮل وتحقيƾ المسار التداولي
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   Ǌر لƽƺي Ƌتƽي Ǚ افرƺوال Üذنبا Ɣكلما ارتك Ǌهر ندمƲي Ƌتƽي Ǚ فالنادم هنا
  .كلما توجǊ إليǊ بنية خالƮةÜ واŸ أعلم بخƽايا الƮدور 
  . معناǉ في الجنانƘوهذا الندم ƹير Ʈادر عن اللسان بل ما ƛب   
وأن الندم والتوبة من جميƴ المعاƮي واجبةÜ وأنها واجبة علǏ الƽور    

  .وǙ يجوز تƋخيرها سواء كانƺƮ Ƙيرة أو كبيرة
 Ǐتعال Ǌعلينا لقول Ɣر لنا ويتوƽƺلي Ÿأن ندعو ا ǐالنبو ǎومن الهدŷ ŁوĆƈĈǅ 

)ĈǈŴ )1ليŃوا إĈوبł تŽمŉم ŽƙكŽبŉرŁ روافƃƸĈتŻسŃِِِا
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  :ــة خǘص  
  Ǐل إلƮل نتوƮƽل هذا الǚفي  من خ Ɵبوضو Ƙأن التداولية تجل

تنبني األحاديƚ القدسيةÜ فكان الƽضاء مهيƋ لتطبيƾ جل العناƮر والشروط التي 
األفعال الكǚمية الواردة في هذǉ العينة من األحاديƚ عليها اللسانياƘ التداوليةÜ ف

كما . مختلف استعماƘǙ اللƺةالقدسية كانƘ من اهتماماƘ التداولية في دراسة
Ňأن ƾية  تحقيƺل بƮالتوا Ǌد من ورائƮيق ǐعي الذƽالن ƴاألفعال تتضمن الطاب 

 والناƩ يƌدǐ إلƮ– ǏلǏ اŸ عليǊ وسلم–هذا اǙتƮال بين النبي Ü وفائدة عامة
 .تواƮل رباني حتǏ يبقǏ العبد في دائرة اǙهتمام ويسلǁ الƮراط المستقيم

ƮلǏ اŸ –ر عن اŸ فهو المنشƐ لǊ أوÜǙ والرسول الحديƚ القدسي Ʈادو
ƚ نبوǐ ولكنǊ بوحي من اŸ راوǐ لǊ عن اŸ تعالÜǏ فهو حدي-عليǊ وسلم
الخطاƔ في الحديƚ القدسي مبني علǏ فعل اǗقناƳ بواسطة أفعال تعالÜǏ و

 اƛǓار ƾالكǚم المنجزة من خǚل العباراƘ المتضمنة للذكر والدعاءÜ فتحق
 .Ɲ ألن التوقيƴ فيها هو إقناƳ اǓخر من أجل الحوار والتواƮلوالنتائ

 Ǌنبوية منالسنة النبوية وما تضمنت ƚقدسية هو  أحادي ƚوأحادي Ǌالوج 
الكǚم الوارد في األحاديƚ العملي لما ورد في القرƈن الكريمÜ و رأينا أن 

Actes de parole ÜالقدسيةÜ باƔ الذكر والدعاء يتضمن قوة أفعال الكǚم 
 من شƋنها أن تكون الوسيلة للتƛƋير في العالم وتƺيير السلوǁ اǗنساني من يالت

 المستƽادة منǊ ليتخذها المتلقي يخǚل مطابقة الكǚم لحال السامعينÜ والمعان
 .مشعǚ ينير دربǊ في متاهاƘ الحياة

 ƘƲحǙأ اوجود قواعد جمالية من مميزاتهو Ǐعل Ǌسƽالمتكلم ن Ưرƽي Ǚ
 Ɣالمخاط Ɵم يسهم في نجاƛ ومنƔالتخاط. 

 ǁكذل Ɣياƹو ÜƘوبوحيا Ƙوأمريا Ƙووعديا Ƙمن تقريريا ÜنافƮاأل Ƴتنو
توافر التقريرياÜ Ƙ اǗيقاعياƘ ألن المقام في األحاديƚ القدسية ƹير مناسƔ لها

 يسعǏ إلƮ– ǏلǏ اŸ علǊ وسلم–التي تقوم علǏ القاعدة اǗخبارية ألن النبي  
Ơوتوضي ÜƩالمستقيمإفهام النا Ÿراط اƮ Ǐإل ǐدƌالم ǁو المسلÜ Ƙأما األمريا

 ǎلد ǚيجعل مضمونها متقب ƚفيها أمر ونهي حي Üالمتلقين Ǌفهي توجي
 ǉكراǗبعيد عن ا ƴمقن ƔسلوƋب ƟǚƮǗة واƲالموع Ǌفهي تحمل ل ÜƔالمخاط



 117

كذلǁ احتوƘ الوعدياƘ والبوحياƘ كل الدƘǙǙ التي تحƽز Ü والتكلف
 .ألفعال النافعة الǏالمخاطبين ع

تƮنيف األحاديƚ القدسية ضمن تƮنيƽاƘ سيرل أƲهر ƛراءها المتميز و
يشكل تنوƳ الƽعل اللƺوǐ في Ü فوفعاليتها المƛƌرة في العملية التواƮلية

 ƳيقاƎاتسم ب ƚالتداولية حي Ƙالقدسية اللبنة األساسية في حقل اللسانيا ƚاألحادي
Ǌوحيويت Ǌوحركيت ƚوالحد Üال Ɣامتاز با ƚاألحادي ǉذكر والدعاء في هذ

 بنƽسية المتلقي مما يجعلǊ أكƛر استعماǊ ǙبخƮوƮيتǊ اǗنسانيةÜ وارتباط
Ǚتداو ƴوأوس             .  
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  ثـü الƙالـالفص
  ازǐـل اǗنجـالƽع
  ةـاديƚ القدسيـاألح في
 –اء ـــر والدعــالذك -
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 في الƮƽل الƛاني تطبيƾ ما توƮل إليǊ سيرل من تƮنيƽاƘ كان عملي
 Ɣبا Ǐمية علǚفعال الكǖالقدسيةالذكرل ƚوالدعاء من األحادي .  

نجازǐ في هذǉ العينة  في الƮƽل الƛالƚ فهو إبراز الƽعل اǗ أما مطلبي
عل الكǚميÜ فهو يشكل حلقة ƽلǊ من أهمية في نƲرية ال من األحاديƚ لما

  .أساسية في اللسانياƘ التداولية
 ǐنجازǗعل اƽي من والƲƽعل اللƽال Ǌديƌهو ما ي ǐنجازǗا Ưرƺأو ال

Ü وقد أدرǁ أوستين ...النƠƮوكالوعد والتحذير واألمر : وƲيƽة في اǙستعمال
ƽأن ال Ǌاهتمام Ǌإلي Ǌفوج Üالتداولية Ƙهو األهم في اللسانيا ǐنجازǗعل ا     

ǐنجازǗعل اƽرية الƲن ÜريةƲالن ǉهذ ŇƔل Ǌوجعل.  
 Ǌد المتكلم لƮومق Üد المتكلمƮمرتبط بمق ǐنجازǗعل اƽدور وال

يكƽي وحدǉ بل Ǚبد من العرف Ǌ  Ǚ ألنÜة الƽعل الكǚمييركزǐ في نƲرم
     )1(اللƺوǐ أيضا 

قف علǏ الƽعل اǗنجازǐ في هذǉ األحاديƚ بدءا بالحديƚ أحاول أن أ
 ƚتية أاألول حيǓا في العبارة اƹوƮم ǐنجازǗا Ǌجد فعل: " ǐن عبدƲ أنا عند

 ويندرج هذا الƽعل ضمن Ʈنف الوعدياƘ حسÜ Ɣ"بي وأنا معǊ إذا ذكرني 
  هو الوعد  والمقƮد من هذا الƽعل –كما مر بنا–تقسيم سيرل لǖفعال الكǚمية 

  ) هو(اء الƺائƔ ضمير الƺائƔ ـاء المتكلمÜ هـأناÜ ي: الضمائر:  هيإشاراتǊو
ŃفالمŽخĉاط Ÿهو ا Ɣ-ŇعزĊوجل -Ńوالم ÜŽهو الوعد خ Ưرƺوال Üهو العبد ƔŽاط

فالتزم حضور ضمير المتكلم أكƛر فتكرر خمƩ مراÜƘ وهذا ما يعطي قوة 
  .للƽعل الكǚمي

سماء العائدةÜ وتستخدم بحƛا عن وتعد الضمائر من معوضاƘ األ  
اǙختƮارÜ ويسمǏ اǙسم الذǐ يعود عليǊ الضمير مƽسر الضمير كما قال 

وتشترǁ الضمائر مƴ بنياƘ لƺوية كƛيرة في العديد من :" لحسن توبي
 ƭائƮالخ Ưوتختلف عن بعÜǊسم العائدة عليǙا Ƙأنها معوضاÜأهمها

Ǐ اǙختƮار ومنعا حرƮا علالƲواهر من حيƚ كونها تسد مسد اǙسم 
  .)2( "للتكرار
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همية الضمير في المرجعية فحسÜ Ɣ بل أيضا في الربط بين أتكمن  Ǚو
 Üǎوبين الداخلي والخارجي من ناحية أخر Üن أل" األجزاء الداخلية من ناحية

 Ƙتها نائبة عن األسماء واألفعال والعباراƽƮأهميتها ب Ɣالضمائر تكتس       
 يحل ضمير محل كلمة أو عبارة أو جملة أو عدة جملÜ والجمل المتتاليةÝ فقد

 ƭكونها تربط بين أجزاء الن Ǐإل ǉبل تتعدا Ýتقف أهميتها عند هذا الحد Ǚو
  .)Ü ")1 وخارجيا وسابقة وǙحقة االمختلƽةÜ شكǚ ودǙلة داخلي
Ʃوقد اعتبر ليونLyons )1977(  ÜيةƮر الضمائر إشارة نŇسƽم

Ǌ ـاخل مجال الخطاƔ ليستنتƝ وجوƔ تحققواشترط تساوقǊ مƴ الضمير د
فالضمائر من دعائم القوة في الƽعل اǗنجازÜǐ فƎنجاز الوعد قائم علǏ  . )2(لƺويا

 Ǌإلي Ɣو يتقر Ÿأمر العبد أن يذكر ا Ǐوالمعن Üإذا ذكرني Üة شرطيةƹياƮ  
  ...أنا عند Ʋن عبدǐ بي : فالƽعل اǗنجازǐ جاء جملة اسمية

 ÜƘباƛلتها الǙفحكود Ÿم ا-ŇعزĊأما جملة – وجل ÜǊيير فيƺت Ǚ ƴقاط 
     ير والذكر عبادة تجمƴ بين القول والعملÜيدالة علǏ التƺفإذا ذكرني : الشرط

وجملة الجواƔ محذوفة لوجود ما يدل عليها وهو الجملة التي بعدهاÜ واألƮل 
هو ويجƔ حذف الجواƔ إن كان الدال عليǊ ما تقدم مما  "ذكرتÜǊ...إذا ذكرني

 Ƙالم إن فعلƲ Ƙنحو أن ÜǏفي المعن Ɣ3("جوا( Ü ويعطي Üإيجاز بالحذف Ǌيƽف 
هذا األسلوƔ الكǚم قوة وتƋكيدا يƌول إلǏ التƛƋير في نƽوƩ المتلقين وهو من 
 ǚضƽت Ǐوتعال ǁتبار Ÿعل من اƽال ƾيد تحقƽالشرط م Ɣوجوا Üالتداولية Ƙسما

 Ƙوجاء Üماضية Ǌالشرطية كما يلي وكرما وإحسانا ألن كل أفعال Ƙالمتواليا:  
  جملة الجواƔ           الشرط جملة 

 Ǌسƽسي         إن ذكرني في نƽفي ن Ǌذكرت  
 ǖإن ذكرني في م        ǖفي م Ǌخير منهمذكرت   
  تقربƘ إليǊ ذراعا        إن تقرƔ إلي شبرا 

  تقربƘ إليǊ باعا        إن تقرƔ إلي ذراعا 
  أتيتǊ هرولة         إن أتاني يمشي 
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وهي تƽيد الشÜǁ والتردد ألن " إن " ǉ الجمل بحرف الشرط ƮدرƘ هذ
فعل العبد واقƴ علǏ معناهاÜ وقد Ǚ يكون أمرǉ حاسماÜ لذلǁ جاء الجزاء قاطعا 

 Ǌموقنا في رحمة رب ǉزا للعبد أن يكون جادا في ذكرƽومح.  
 نحو الكلÜ وهو ءفكان التدرج في تربية اǗنسان متخذا مسار الجز

Ǌتداولي هدف Ɲائدة للمتلقينمنهƽيل الƮالبشرية .  تو Ʃƽالذكر من الن ƾفينطل
 Ǐاالإل ƩƽنǓ من الشبر Ɣم التقرƛ Üالرباني ǘالم Ǐإل ǐالبشر ǘومن الم Üلهية

 Ÿم يكلف اƛ Ɣير حساƺب Ÿا ƾالهرولة ويرز Ǐتيان مشيا إلǗم اƛ ÜƳالبا Ǐإل
هدهم علǏ عمل  ليش-وهو الƺني عن العالمين –مǚئكتǊ بتتبƴ مجالƩ الذكر 

عبادǉ في األرÜƯ هذا ما ورد في الحديƚ القدسي الƛاني حيƚ يخبرنا الرسول 
 أن Ÿ مǚئكةÜ عملهم هو الطواف والبحƚ عن مجالƮ - ƩلǏ اŸ عليǊ وسلم–

 Ÿريف من اƮوهذا ت Üالذكر–ŇعزĊوجل -ǉأن عباد Ǌئكتǚيبين لم Ǐم   حتƹر
Ʃ النÜƩƽ فهم ملتزمون بالتسبيƠ مشاƹلهم وما سلط عليهم من الشهواƘ ووساو

ومدارسة السنة النبويةÜ واǗقبال علǏ التزود والتهليل والدعاءÜ وقراءة القرƈن 
     Ü ابتƺاء فضلÜǊ وطمعا في جنتÜǊ  وجلĊ وكل ما يقربهم إلǏ اŸ عزÜŇبالعلم

 łǅحŃ نŻ وŁاŁƅمŁدĉĈ الłƿفĈسŃ يŁا وŁيهĈƺ łدłسĈ يłفƃيهŁا مŃǅŁعĆƈĈƺ ćüŁتŻجŷŃ : وهذا إشارة إلǏ قولهم
ŽنŁسōبłƞĈب ŁحŃمŁƿدŁو Žن ŻقĉĈدłƧŻل ŁƿŶ )1(    

إن Ÿ مǚئكة " اǗنجازǐ في هذا الحديƚ ما تضمنǊ في البداية  والƽعل   
Ü وƹرضǊ التقريرÜ وقوتǊ تكمن ..." يطوفون في الطرÜƾ يلتمسون أهل الذكر

هو ƹرƯ في التƋكيد الذǐ تƮدر الجملة والتƋكيد يدل علǏ أهمية القول و
تواƮليÜ يستخدمǊ المتكلم لتƛبيƘ الشيء في نƩƽ المخاطÜƔ والتƋكيد هنا 

والدوام  فيƽيد الƛبوƘ.  سيرلاƘيÜ ويندرج ضمن تقرير)إنŊ(باألداة 
 Ÿئكة واستمرار العباد في ذكر اǚدوام فعل الم Ǐوهذا إشارة إل ÜستمرارǙوا

Ǌƛوحدو ǉتجدد ƴم.  
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  :Üƭ فتتƽرƳ الجمل عن القول األول كاǓتي وبعد التعميم يƋتي التخƮي
وا مŋلſتنادواÜ هł: جملة الجواƔ .فƎذا وجدوا قوما يذكرون اŸ: الجملة الشرطية 

الشرطية تحقƾ وقوƳ الƽعل ƹالباÜ فǚ يكاد يخلو " إذا" وتƽيد .إلǏ حاجتكم 
 من ذكر اŸ والمǚئكة طوافون في -إذا اجتمعوا–مجلƩ من مجالƩ المƌمنين 

فهو دال علƮ Ǐيƺة المƽاعلة " تنادوا"  أما الƽعل .ل وقƘ بحƛا عن هǙƌءك
" هłلſمŋوا " والمشاركةÜ أǐ نادǎ بعضهم بعضاƛ Üم أكد هذا الƽعل اسم فعل األمر 

وأسماء األفعال  .أǐ تعالواÜومقƮدهم حلقاƘ الذكر ليحƽوهم ويباركوا عملهم 
أقرƔ إلǏ النƽوƩ  تƛƋيرǉمن المƌشراƘ التي تدعم الƽعل اǗنجازǐ فتجعل 

ƛم يƋتي تƽسير ذلǁ بما ورد في الجمل الحوارية .لورودها في ألƽاƲ مختƮرة 
 Ÿالتي تداولها ا-ŇعزĊالمقربين وهو أعلم منهم -  وجل Ǌئكتǚوم.  Ưرƹو

الحوار هو تعليم المستمƴ أسƩ الذكر وفوائدÜǉ فوƲف الجمل اǙستƽهامية ما 
و رأوني Þ فما يسƋلوني Þ هل رأوها Þ يقول عبدÞ ǐ هل رأوني Þ كيف ل

 Þ فكيف لو رأوها Þ وهل رأوها Þ فمم يتعوذون Þ هام .فكيف لو رأوهاƽستǙفا 
أن اǙستƽهام يƋتي " ) هـ790(هو ما يقتضǏ بǊ قول ماÜ وبين الزركشي 

     Üهام إنكـارƽاست Ǐي ويسمƽنشاء فالخبر أحدهما نǗا Ǐالخبر وبمعن Ǐبمعن
Ƙباƛǘاني لƛهام تقريروالƽاست Ǐويسم ... Ǐعل Ɣوالتقرير حمل المخاط Ü

  .)1("  بƋمر قد استقر عندǉ واǙعترافاǗقرار 

ويقتضي اǙستƽهام أن نبحƚ عما يهمنا معرفتǊ هذا ما بينǊ السكاكي في   
Ǌقول " : ǁويعني ǁإنما يكون لما يهم Ɣي أن الطلƽبخ Ʃولي Ɣهام طلƽستǙإن ا

كما يرǎ أن اǙستƽهام إما يختƭ .)2(" دǁ بمنزلة شƋنǙ Ǌ لما وجودǉ وعدمǊ عن
 Ǐومرجعها إل ÜƾديƮول التƮح Ɣطل ƭأو يخت ÜورƮول التƮح Ɣطل

ƌول اǙستƽهام إلǏ أƹراƯ عديدة كاǙستخبار والنƽي ـوي .)3( تƮƽيل المجمل
 ǁير ذلƹو Ɣالجمل هي.والطل ǉهام الواردة في هذƽستǙا Ƙل ــه: " وأدوا " 

يطلƔ بها التƮديƾ فقط والجواǙ Ɣ يحتمل " : هل"فـ  ." ف كي" Ü " ما  "    

                                                 
  .331- 328 ص، 2 ج الزرآشي ، البرهان في علوم القرآن ،- 1
  .152 السكاآي ، مفتاح العلوم ، ص- 2
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ÜǙ وأريد بǊ : وكان كما رأينا ) .Ǚ : نعم أو بـ: أǐ بـ( إǙ اƛǗباƘ والنƽي 
  .فيطلƔ بهما التƮور فقط" كيف"و" ما" ÝاألدواƘأما بقية .النƽي 

ي Þأǐ ـماÜ يطلƔ بها شرƟ حقيقة اǙسم أو الشيءÜ فما يسƋلون: فاألداة
  ... الشيء الذǐ يسƋلوني عنÜ Þ Ǌ ومم يتعوذون Ü Þما

كيف Ü فيسƋل بها عن الحالÜ كيف لو أنهم Ćرأوها Þ كيف يكون : أما
      Þ وƹرƯ اǙستƽهام في الكǚم هو معرفة ما هو في حكم المجهول حالهم

أو القƮد منǊ حƮول بǊ معنǏ من المعانيÜ لذلǁ فاǙستƽهام الحاƮل في هذا 
ǉمعنا ƚالتقريرالحدي .  

ƴووق Ǐفعل قد مض Ǐعل Ɣتقرير المخاط Üضربين Ǐويكون التقرير عل        
Ǌويحقق ǁالمقرر بذل Ǌفعل هو في الحال ليوجب Ǐأو عل . ǐهام تقريرƽاست ǁوهنا

Ǐوالتقرير اعتراف بما هو كائن عل Üفقط Ƙبيƛالت Ǌيراد بǊأو بما لم  أن Üكان 
  .)1(يكن علǏ أنǊ لم يكن 

   Ǌوقد يراد ب Ǌالموج Ɣابتة وهذا هو مضمون الخطاƛ عتراف بحقيقةǙا
فاŸ تبارǁ "  وهو أعلم منهم – وجلĊعزŇ–فيسƋلهم ربهم :" إلǏ المǚئكةÜ فيقول

  .وتعالǏ عالم بكل شيء
   ÜختبارǙأن يختبر السائل " وقد يراد ا Ǌد منƮالق Üيƹǚب Ưرƹ وهذا

  .)2( "ا يسƋل عنǊ المسƌولÜ وهو يقتضي أن يكون السائل عارفا بجواƔ م
Ü فمن جهة إخبار المǚئكة  اǙستƽهام تواƮلية ƹرضها تعليميفوƲيƽة  

 Ǌتوجي ǎومن ناحية أخر ÜǊويسبح Ÿيعبد ا Ǌوأن Ưفي األر Ÿة اƽبحقيقة خلي
للناƩ بƋن يلتمسوا حلقاƘ الذكر ويكƛروا من الطاعاƘ  -عليǊ السǚم–من النبي 

   .تشويقا لهم لنيل ما أعدǉ اŸ لهم
   Ǌبد فيǙ أمام أمر ǊنƋالمقرر وك ƴهام يضƽورة استƮ م فيǚالك ƴووض

   إبƹǚي تعليمي –كما ذكرنا– والƺرƯ اǗجابةمن 
   Ƙكدة بالقسم نحوإفجاءƌئكة مǚما : " جابة الم Ɣيا ر Ÿوا Ǚ فيقولون
سامعǊ ويتضمن هذا األسلوƔ عنƮر التشويƾ الذǐ يستدرج بǊ المتكلم " رأوها 
Ǚا ǏتهاإلƮǚائدة خƽل الƮلتح ǉرة : " نتباƽƺفيقول"الم " : Ƙرƽƹ شهدكم أنيƋف

                                                 
 .42 ،ص 1994 ، 2  البالغي ، ديوان المطبوعات الجامعية،  طمينظر قطبي الطاهر ، بحوث في اللغة ، االستفها - 1
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 ويƲل هذا التواƮل الرباني قائما علǏ أساƩ الذكر والدعاء والتماƩ ما"لهم 
ا يهĊƈĈƺ ŁرŁقƃ يŁمŃ لŻةǍŻǘŷ صŁلŬ صŃǅŁمŁ «فيǊ خير الدنيا واǓخرةÜ فيقول في حديƈ ƚخر 

ĈبćƉōمŽالق ŃرĈǅƆŻƺ ĈهŁيĈخ ŁدŅƚاŻƙ Ûŷƙǘا «  
 Üǉالمذكور بعد ǉاألمر فسر Ǐفي هذا القول يتضمن معن ǐنجازǗعل اƽة الƽيƲفو

ƛم  " اقرأ بها في نƽسǁ: " إنا نكون وراء اǗمام فقال : " عندما قيل ألبي هريرة
  .Ý وهي الحمد والƛناء والتمجيد والذكر والدعاء بين لǊ الƽائدة من قراءتها

تكرارƚǚƛ ǉ مراÜƘ وجاء بƮيƺة وتكمن قوة الƽعل اǗنجازǐ في   
يƽيد العمومÜ فكل مسلم  مłنÜ وهو اسم شرط: Ý وƮدر هذا األسلوƔ بـ الشرط

  .وإǙ فǚƮتǊ ناقƮة ) الƽاتحة (قام ألداء الǚƮة عليǊ أن يƽتتحها بƋم القرƈن 
فيها بƋم القرƈنÜ وهي جملة فعلية  من ƮلǚƮ Ǐة لم يقرأ  وجملة الشرط      

  . علǏ التحقيÜƾ فالǚƮة حƾ دائمة ومستمرة ما دام الكونفعلها ماƯ دال
 Ɣم        جملة الجواƛ اء فيها مقدمةƽجملة اسمية مقترنة بال Ü فهي خداج

Ü و الجملة اǙسمية دǙلتها الƛباƘ علǏ الحكم Ü فǚ يتƺير  نتيجة تƌول إلǏ فائدة
  : ما لم يتحقƛ ƾبوƘ الشرط 

      تقربǁ إلǏ اŸ فيتقبل عملǚƮ   ǁة تامة         بƋم القرƈن في الǚƮة اقرأ
  :و نوضƠ هذا اǗنجاز في الشكل اǓتي 

  
  
         

    
  
  
  
  
  
  

ǐنجازǗعل اƽال 

 من ƮلǚƮ Ǐة لم يقرأ فيها بƋم القرƈن        فهي خداج

  الƺرƯ اǗنجازǐ )اسمية (جملة جواƔ الشرط)فعلية (جملة الشرط 
  
 األمر

 اقرأ بƋم القرƈن في الǚƮة

الƽائدة

 تقبل الǚƮة
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إǙ ولƹ Ǌاية تداوليةÜ وهي حƚ الناƩ علǏ إنجازǐ  فنǚحƲ أن كل فعل 
) الƽاتحة ( Ü أǐ أƛناء الǚƮة أن يقرأ المƮلي بƋم القرƈنإنجاز عمل في الحال
ǚƮال Ƙوإن كان Ǐبد أن يقرأ بها حت ǚف ÜمامǗلينال  في ة جماعة وراء ا Ǌسƽن

 ǉبعباد Ÿا ǊƮخ ǐيم الذƲالع Ɣواƛال.  
والتكرار ƛǚƛاÜ دǙلة علǏ إƛارة انتباǉ المخاطبينÜ كما نǚحƲ من جهة   

أخرǎ أن لهذا الƽعل اǗنجازǐ بنية حجاجية ترتكز علǏ النتيجة وعلǏ الرابط 
Ǌلƛفالرابط يم Ýالحجة Ǐن : "  اسم الشرطوعلłوالحجة متضمنة في "م Ü

  " .فهي خداج:" الǚƮة بدون قراءة الƽاتحةÜ أما النتيجة: المعطياƘ وهي
 وللحجاج أهمية كبرǎ في عملية اǗقناƳ لكونها تقدم الحجƝ والبراهين   

يƌدǐ حتما إلǏ نتائƝ وتربطها بالنتيجةÜ وللحجاج المبني علǏ براهين Ʈادقة 
  .Ʈادقة 
شرƟ وهو ƈلية ال إلƮ– ǏلǏ اŸ عليǊ وسلم–عمد الرسول  وقد ي  

    حجاجية يقوم علǏ القاعدة اǗخبارية ولكنǊ يتميز بكونǊ يسعǏ إلǏ اǗفهام 
  . وتوضيƠ بعƯ الƲواهر ضمنية كانƘ أو تƮريحية 

من يقرأ فاتحة  ا لمنزلة القرƈن الكريم يبشر اŸ تعالǏ نبيǊ الكريم بقيمةميƲوتع
يǅ ورŁنŽ بĈرŃشƈĈبŃ« :تيم سورة البقرة في قولǊ ضمن حديƚ قدسي ƈخرالكتاƔ وخوا

ćƈĈوتŻيتłهŁمŃا لمłي ĊƊŻتŌهما نبيŻق ŃبƿلŻƺ ÛĈاتŁحŽةĈالك ŻتĈابŻوخ ÛĈواتłيمłس ŁورĈةŁالب ŻقŁرŻت ǅل Û ةƃقĆƈر 
ĈبŁحŃرąƹĈم ƃنŁهĈا إŬالćƈ ŃعĈطŻيتłǈ«    

 نحدد أنا وبمنƲور تداولي علين" أبشر: " يتƮدر الجملة فعل طلبي  
را ـمنزلة كل من المتكلم والمخاطƔ لمعرفة ƹرƯ الƽعل الطلبي إن كان أم

ن ملǁ مƋمور من رŇƔ العالمين إلǏ عÜ فاألمر هنا Ʈادر أو التماسا أو دعاء
  . وللناƩ كافة –عليǊ السǚم–الرسول الكريم  لكنǊ أمر يتضمن بشرǎ للنبي 

  Ǌوج Ǐفعل عل ƾبتحقي ƾيتعل Ɣء وعادواألمر إنشاء طلǚستعǙة ما  ا
Ǔمويكون اƋمن الم Ǐيد الم. رمر في مرتبة أعلƽسواألمر عند النحاة ي Üتقبل أبدا

ƮلǏ –فالدعوة ماضية إلǏ كل الناƩ ما دامƘ الحياةÜ فاألمر موجǊ للرسول 
 ƛم للمسلمين من بعدÜǉ والƺرƯ تعليميÜ فالمƌمن الƮادƾ هو –اŸ عليǊ وسلم
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 ƴويتب Ÿيستعين با ǐالذŸا Ɣبكتا ǁفي التمس Ǌناء الليل  سنة نبيƈ Ǌوتǚوت
  .وأطراف النهار 

–متيقن من Ʈحة ما يتلƲƽ بÜǊ وقد خƭ اŸ تعالǏ النبي  فالمرسل   
 بهذين النورين دون ƹيرǉ من األنبياءÝ وبشرǉ بهماƮ- ÜلǏ اŸ عليǊ وسلم
 في لتخƮيƭ المسند لتتم الƽائدة األساسية) بنورين( وجاءƘ شبǊ الجملة 

 منƲور اللسانياƘ التداولية من مƴ الƽاعلÜ ويعد التخƮيƭ باǙشتراǁالجملة 
 ǐنجازǗعل اƽمن دعائم القوة في ال.  

 علǏ توجيǊ الناƩ وهدايتهم إلǏ أعمال البر التي ديوƹرƯ التبشير تƋك   
هي في مقدور اǗنسان أن يقوم بها من ƹير عناءÜ حتǏ وإن كانƘ قليلة 

سالة اǗبƹǚية في هذا الحديƚ واضحةÜ ألنها تحمل خطابا والر .فƋجرها عƲيم
إلǏ رسولǊ بواسطة أحد المǚئكة المكلƽين بتبليƸ متكامƮ ǚادرا عن رŇƔ العزŇة 

  .األوامر
من والƺرƯ أو القƮد هو إبƷǚ المتلقين بƋن اŸ خŇƮهم بƉياƘ كريمة     

ناهاÜ والعمل بما كتابǊ العƲيمÜ وعليهم قراءتها ومدارستها والوقوف علǏ مع
 ǁذل Ǐعل Ɣكاألجر المترت Üائدةƽل الƮلتح Ǌتحكم ب.  

    Ǌم العمل بما أمر بƛ Ǌبكتاب ǁوالتمس Ÿذكر ا Ǐمنين علƌللم ƚوهذا ح
  : فهندستǊ حسƔ الشكل اǓتي .

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ǐنجازǗعل اƽال 

 أبشر بنورين

Ɣخواتيم سورة البقرةفاتحة الكتا 

 قراءتهما

حƮول الƽائدة
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 عقƔ كل فعل ننجزǉ أو عمل نقوم طلƔ الهام المنتƲرمالوتƲل الƽائدة   
تكلم والمستمƴ من الخطاÜƔ فعندما ينادǐ اŸ عبادǉ رتƔ علǏ قƮد المتبÜǊ فت

 Ǐل من سيتلقƽƺي ǚف Ü ةŇفي مقام القو Ƹƃألن المبل ÜǊي إليƺƮي Ǌفالكون كل
ƚوجاء في حدي ÜƸيقول  التبلي Ǐتعال Ÿخر أن اƈ " لعبادتي Ʒرƽدم تƈ يابن" Ü

 Ǐعل Ǌوحمل Ɣالمخاط Ǌهو تنبي ǐنجازǗعل اƽهذا ال Ǌتضمن ǐفالنداء الذ
    وتستعمل لنداء المتوسط" يا " اǙلتƽاƘ واǙهتمامÜ والمƌشر للنداء هي األداة 

 Ǌو دفع ƘوƮال Ňفالبعيد يقتضي مد  Ňمد ƘوƮوالبعيد ألنها تنتهي ب.  
   ǊرافƮنǙ دم وهو في منزلة البعيدƈ بنǙ Ǌموج ƚوالنداء في هذا الحدي

Ü فاألداة هنا تجعلŸ Ǌذكر اها وأنستǊ بإلǏ شواƹل الدنيا التي أخذتǊ في درو
 ǐنجازǗعل اƽال Ƙفيكون من مقدما Üلتلقي رسالة هامة Ǌينتب.  

 رفƽيǊ أم" تƽرƷ لعبادتي : " أما الƽعل الطلبي الوارد بعد النداء هو  
 Ǌكما عبر عن Üعل بالقولƽوهو استدعاء ال ÜǏاألدن Ǐإل Ǐادر من األعلƮ

لقƮد منǊ التƽرƷ لعبادة وهو أمر ƮريƠ ا   Acte Illocutionnaireأوستين 
اŸ بالعمل المƽيد في الدنيا واǓخرةǙ Ü األمر المجرد من الƽائدةÜ ومن عƲمة 

 Ɣوجاء الطل Üأن األمر لم يكن مقطوعا Ɣهذا األسلو Ɣمقترنا بجوا           
    ǏŹنƹ ǁدرƮ ǖأم ǁوأسد فقر Ü.  
الترƹيƔ الذǐ يعد من وƲائف  وكما نǚحƲ يحمل الجواƔ عنƮر  

  .Ʒǚ في العملية التواƮليةاǗب
تƽرƷ لعبادتيÝ أǐ اجعل الدنيا في : فكانƘ مقدمة هذا الحديƚ جملة  

  .أمƮ ǖدرƹ ǁنÜǏŹ وأسدŇ فقرǁ : خدمة اǓخرة  والنتيجة
   Ưعل إو    أما النقيƽت Ǚ       ǁولم أسد فقر ǚƺش ǁيدي Ƙǖم  

Ɣوهذا ترهي.  
ƮلǏ اŸ عليǊ –النبي وهنا يتجلǏ األسلوƔ النبوǐ في أسمǏ معانيÜǊ ف  
 Ǚ يخاطƔ العقول فحسƔ بل ينƽذ إلǏ العواطف أيضاÜ حتǏ يحدƚ -وسلم

يستجيبون لما ورد في اǗقناƳ ويشحذ الهممÜ ويقوǐ العزائمÜ فيجعل المتلقين 
ƟǚƮǗة واƲرضها الموعƹ Üيحمل تعاليم إلـهية ǐالذ ƚهذا الحدي Üاألخذ و

  .مǚ بمبدإ الترƹيƔ والترهيƔ وجعل القول ع
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نجازǐ مستمدة من عمƾ الحياة في التواƮل مƴ الناƩ اǗفقوة الƽعل   
فاقتضƘ تعبيرا جزǙ سديدا وتƮويرا محكماÜ ويƽسر هذا الحديƚ حديƛا ƈخر 

 Ǌوسلم–في قول Ǌعلي Ÿا ǏلƮ-:» ŁمŁا سŻكŁǅłح ŊبŊالد ƃنŁيŻا قƃلŁبŁع ŃبąدĈإ ŬالĈا ƃلŻتŻاطĈم ƃنŁا ه
ĈبŻƙŻǘąث :ŽشƃƸĄüŻال Łي ƃنŻفŊƿŁع ŻنćƊاłǇŁو ÛŻƺƃقŅرŻال łي ŃدŁرłƿĈƷ ŻنłǇاŁو ÛĆƈŁمĄüŻال Łي Żنćüاłم ƃنŻتŁهłǇ1( » ا(  

    
  Ɵالنجا ƾوتحق ǚالقول عم ƠبƮإذا أ ǐنجازǗعل اƽوتكمن أهمية ال.  
   ǁذل ǏتƋيت Ǚلما جاء وƛرباني م Ɣادرة عن خطاƮيذ األوامر الƽبتن Ǚإ

Ʃالقدسي الساد ƚفي الحدي " ƔاحƮن يوم القيامةيقال لƈالقر :ĈاƃقŁرŃǇŁو ŃارŻقŃǈ. "..  
أشرƘ كما –من األفعال الخالدة  " اقرǇ وارقǈ: " فالƽعل اǗنجازǐ هو  

 ألن فعل القراءة سيجتاز الزمان الكوني إلǏ – الƮƽل السابƾإلǏ ذلǁ في
ƚفي مقدمة الحدي Ơكما هو واض ǐن يوم :" الزمان أخروƈالقر ƔاحƮيقال ل

   ."القيامة 
وƹرضǊ اǗنجازǐ حƚ الناƩ تخƮيƭ لقارƏ القرƈن خطاƔ فيǊ فال  

  .علǏ قراءة القرƈن في الدنيا لينالوا الجزاء األوفر يوم القيامة
Ü فاǙرتقاء يحمل قوŇة الƽعل اǗنجازǐ" ارقǊ " يƋتي بعدǉ فعل معطوف   

 Ɣالطل Ɣأما جوا Üوة بالمنزلة الرفيعة في الجنةƲوالح Üالعليا Ƙالدرجا Ʒبلو
Ʈكدة بالحرف ردفتƌبجملة اسمية م )Ŋإن " (ŉǅاإǉƊية تقرƆ خرƆ عند ƿمنزل  " 

جملة فعلية دلƘ ف) تقرƌها( فƋفاد اǙسم الƛبوƘ والدوام واǙستمرار أما الخبر 
  .علǏ الحدƚ والتجددÜ فالمنزلة ƛابتة ومستمرة إذا تواƮل فعل القراءة 

حجاجية Ý تسبقها  من الروابط في البنية ال"إنŇ " ويعد حرف التوكيد   
 ǐنجازǗعل اƽمقدمة وهي جملة ال " Ǌو ارق ǉعند : وتليها نتيجة " اقر ǁمنزل

  .ƈخر ƈية تقرƌها 
  النتيجة            الرابط      الحجة 

 Ǌوارق ǉاقر       Ňإن      ǁمنزل....   
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      هو تƛبيƘ الشيء في النƩƽ وتقوية أمرǉ " والتوكيد من وجهة نƲر النحاة 
إزالة ما علƾ في نƩƽ المخاطƔ من شكوǁ وإماطـة ما خالجǊ : ǊوالƺرƯ من

 Ƙالتداولية فالتوكيد  )1("من شبها Ƙأما في اللسانياAffirmation  من 
  .األساليƔ التداولية في الخطاƔ اليومي للتواƮل بين المتحاورين 

  .وما يهمنا هو الوƲيƽة التداولية لهذǉ األساليƔ و فعاليتها في عملية التواƮل 
 بƋن" الƽعل اǗنجازǐ الوارد في هذا الحديƚ والمدعم بالنتيجة المƌكدة و  

  .ƹرضǊ تعليمي توجيهيÜ والجملة الطلبية فيها تحضيƯ علǏ قراءة القرƈن " 
فالجملة لم تنقل لنا مضامين مجردة وإنما وجهتنا إلǏ وƲيƽة محددة Ʈاƹتها 

لحياة وما فيها تهدǐ إلǏ واأللƽاƲ حيŇة متƽاعلة مƴ ا.في كلماƘ واضحة بسيطة 
الوƲيƽة التواƮلية في اǗيجاز الذǐ يƌدǐ إلǏ  وتتجلǏ .نƴƽ محقƾ بالعمل

وقد يكون اǗيجاز .تحقيƾ الƽهم واǗبƷǚ واختƮار المعاني في جمل قƮيرة
بالحذفÜ والحذف سمة من سماƘ العربية وهذا األسلوƔ قمة في الƮƽاحة 

  . الحÜ ƃƾالحƃƾ : الحÜ ƃƾ فيقولون: يقولف: الƽعل اǗنجازǐ:والبƹǚة نلمسǊ في
هذا الƽعل اǗنجازǐ هو حذف طرفي اǗسنادÜلوقوعǊ في وما نǚحǊƲ في 

Ǌالمذكور قبل ǉسرƽهام يƽاست Ɣجوا ": ÞǁŇفيقولون يا جبريل ما ذا قال رب"    
لƲƽ الجǚلة " والƽاعل " قال" قال ربŇي الحÜƃƾفحذف الƽعل: والتƋويل أن يقول

 قوتها اǗنجازية تتمƛل فيو. فيǊ اختƮار للكǚم وتجنƔ للتكراراوهذ" ربŇي"
  " إذا تكلم اŸ بالوحي : " فالمقدمة في هذا الحديƚ تƮدرها جملة الشرط.اǗخبار

سمƴ أهل السماء للسماء ƮلƮلة كجر السلسلة     وجواƔ الشرط 
أن ) ذاإ( والمƌشر أنها تستعمل مƴ المتوقƴ وقوعÜǊ فاألƮل في علǏ الƽƮا 

Ǌ2( "يكون الشرط مقطوعا بوقوع(  
       -عليǊ السǚم–فبƹǚة اǗقناƳ في الحديƚ ما أخبرهم بǊ جبريل   

  : ويتجلǏ ذلǁ في الحوار الوارد في النتيجة 
  يا جبريل ماذا قال ربÞǁŇ : فيقولون -
 الحƃƾ: فيقول -

 .الحÜƃƾ   الحŮƾ:فيقولون -
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ƹرضها أن اŸ أنزل وهذǉ النتيجة المتحƮل عليها في متضمناƘ القول 
Ü ومنتهاǉ أن الوحي إلǏ السماء الدنياÜ ويحمل إليهم حقائǙ ƾبد أن يلتزموا بها

هو موجǊ إلǏ أهل األرÜƯ ليƲل التواƮل بينهم وبين  عǊ أهل السماءمما س
  .خالقهم قائما 

 دالة علǏ سرعة  تƮدرها أسلوƔ الشرطÜ تعقبها جملفبعد المقدمة التي
فيƮعقونÜ فǚ يزالون كذلǁ ": الƽاء" ر في ذلÜ ǁ الرابط شƌتتابƴ األحداƚ والم
  : ....فيقولون:.... فيقول:...فيقولون...حتǏ يƋتيهم جبريل

 الذǐ يحمل -عليǊ السǚم–وجبريل ) المǚئكة( بين أهل السماءفالحوار 
  .لهم النتيجة المنتƲرة وهي معرفة ما حدƚ لهم 

 Ńǅ عŁƱŁا ŽƺزǍŻƤĉĈ إĈتŬحŷŁ : عالǏوفي هذا الحديƚ نسƾ قرƈنيÜ قال اŸ ت 
ŽقŽلĈوبĈهŻم قŽالŁوا مŻƤاŻا قĆüاŁر ŊبŽكŻم قŻالŁوا الحŬƼŁو łǉ ŁوŁالع ĈلŊيŻالك ĈبłيرŶ )1(  

 قامƘ علǏ الحوارÜ اǗسǚمفنستشف من خǚل ما تقدم أن رسالة 
  .والسنة النبوية جسدƘ الوحي العملي لما ورد في القرƈن الكريم

ة التداولية يبرز لنا الƽعل اǗنجازǐ في هذا الحديƚ  منƲور الدراسمنو
Ǌل في قولƛفيقولون : " والمتم : ƃƾالح ƃƾير في المتلقين المدعمة " الحƛƋة التŇقو

 ان من خǚل مواقف كامنة في طياتÜǊبالوسائل الواردة فيǊ لتƺيير سلوǁ اǗنس
ةÜ والحوارÜ كل أداة الشرطÜ والƽاء المتكرر: وقد أشرنا إليها Ü كالروابط مƛل

 Ǐنسان إلǗا ǐالشعور فيهتد Ʋالوجدان وتوق Ɣألنها تخاط Ʃƽر في النƛƌت ǉهذ
  .المعرفة فيتƽاعل معهاوتتحقƾ الƽائدة 

Ɣالطرفان ويتقارÜ ƛƋرـفكل منهما مت ƛƌاعلـومƽهو الت ǁر وذاInteraction 

دÜ المسج ونسقǊ في الحديƚ القدسي الƛامنÜ عندما خرج معاوية علǏ حلقة في 
ازǐ ــوƮوǙ إلǏ الƽعل اǗنج ...ر اŸـنذك جلسنا: ما أجلسكم Þ قالوا: فقال

 "ņعز Ŷا ǅإĉüوج łي ŁبĈǉاŽي بكłمĈئǘالم Żةك"    
من هذا الƽعل اǗنجازǐ هو اǗخبارÜ واǗخبار هو القوŇة  فالقƮد

  " إن : " المتضمنة في القولÜ والرابط لهذǉ النتيجة هو أداة التوكيد
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Ƙسيا بالرسول إذا كانƋت ǁحابة فذلƮال ƴعل معاوية مƽالمقدمة متعلقة ب 
 ƮلǏ اŸ عليǊ –نجدها في فعل النبي  فالمقدمة الƛانية–ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم–

 عندما خرج علǏ حلقة من أƮحابǊ ليتحاور معهم في شƋن جلوسهم في –وسلم
  :المسجدÜ فكانƘ كالتالي 

  جملة استƽهامية      جلسكم Þ أ ما      - ƮلǏ اŸ عليǊ و سلم–الرسول
   جملة استƽهامية مƴ نƽي  كم إǙ ذاǁ لŸƈ ما أجس            
  جملة مƌكدة بنƽي        أما إني لم أستحلƽكم تهمة لكم             

  
  جملة جواƔ استƽهام     جلسنا نذكر اŸ ونحمدǉ     الƮحابة 
  جملة جواƔ استƽهام تتضمن النƽي       أجلسنا إǙ ذاǁ ما      

  
  .لها دور أساƩ في تقديم المعلوماƘ علǏ أنها حجƝ : لكن   

  .النتيجةÜ إن اŸ عزŇ وجلĊ يباهي بكم المǚئكة 
 تتمƛل في –ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم–ومما تقدم نرǎ أن مهمة الرسول   

إحداƚ اǗقناƳ واستحضار اǗرادة التي تخدم هدف الحديÜƚ الذǐ هو إǚƮحي 
 الحجة بالحوار وتبسيطها لكي تكون مƽهومةÜ في كل األحوالÜ فكان عليǊ بسط

    فتتقبلها العقولÜ وتطمئن لها النƽوÜƩ فكان التنويƴ في األبنيةÝ من استƽهام 
  ...وتوكيد ونƽي 

   Ǌلهم فيƮإذا اجتمعوا أن يكون توا Ʃالنا ƚهو ح ǁمن كل ذل Ưرƺوال
لتي القوŇة امنƽعةÜ وأن تتضمن أقوالهم أفعاǙ عملية تحƽزهم علǏ فعل الخيرÜ و

  .هم بمراقبة اŸ لهمÜ وأنǊ يباهي بهم المǚئكة ملتجعلهم يƛبتون علǏ ذلǁ هو ع
بنية تداولية يقترن فيها قƮد " المƛمر يقوم علǏ الحجاج الذǐ هو  فالحوار

  )1(" التوجيǊ بقƮد التƛƋير والتقويم األخǚقي المقترن بالعمل 

    الحوارية أو الحجاجيةÜ وكل حديƚ قدسي يكاد Ǚ يخلو من النماذج   
وهي أدواƘ تعزز ƈلياƘ التواƮل بينناÜ فيتعين علينا استǚƺلها للمساهمة في 
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إفادة المتلقي لتقويم فعلǊ من جهة وجعلǊ يشارǁ في بناء المجتمƴ اǗنساني من 
  .جهة أخرÜǎ وبذلǁ يحقƾ اǙرتقاء الذǐ يشرف بǊ علǏ أفƾ الكمال العقلي 

 وتوقيƴ ذلǁ في الƽعل ينƽدي العطاء اǗلهي الذǙ ǐ وهذا اǙرتقاء محقƾ ف
 ǐنجازǗا " :ĆƈŃعŻطŃيŽتłǈĆƈ ƃƺŁضĆüŁم ćƈ اŃعĈطŉي السĈائĈلŁǅي"   

 Ɣجاء جوا Ǌأن Ʋحǚون Üالمتضمن في هذا القول هو الوعد Ưرƺفال
       شƺلǊ القرƈن : " وجملة الشرط" من " شرط لجملة مƮدرة باسم شرط 

  " .وذكرǐ عن  مسƋلتي 
كناية عن العاقلينÜ وهي خاƮة للبشرÜ وتƽيد " مłن " واسم الشرط 

 Ÿا Ǐن يقبل علƋن بƈالقر Ǌلƺشمول كل من ش Ǐالعموم وهذا إشارة إل         
وينƮرف عنǊ حƔ الدنيا والركون إليهاÜ فوعد اŸ عزŇ وجلĊ عبادǉ الذين 

لمنشƺلين يتدارسون القرƈنÜ ويذكرون اŸ سيعطيهم أفضل من السائلين ا
 Ÿن و ذكر اƈلة وعن قراءة القرƋبالمس.  

  .وليتحقƾ الƽعل اǗنجازǐ جاء مدعما بالتشبيÜǊ الذǐ يتضمن Ʈيƺة التƋكيد 
 Ǌشب Üمǚسائر الك Ǐعل Ÿم اǚضل كƽك Ÿن وذكر اƈالقر Əضل قارƽف

 Ǌسائر خلق Ǐعل Ÿضل اƽهذا ب.  
تيجة التي تجعل الناƩ فالقوŇة في فضل اŸ علǏ خلقÜǊ هي التي تمƛل الن

Ǚو Üل واألهمƮلون باألƺضعف  ينش Ƴرƽل قوة والƮفاأل Ü Ƴرƽال Ǐيذهبون إل  
 Üالهدف Ʒلبلو ƳقناǗمن وسائل ا ǎهنا وسيلة أخر Ǌوالتشبي " ǉل هذƛوم

 Ǌويسمي Üقهاء قياساƽال Ǌيسمي ǐيل الذƛالتم Ǐالنماذج الحجاجية قائمة عل
 Üالشاهد Ǐإل Ɣائƺال Ňالمتكلمون رد ǉفينتقل ومعنا Üأن يوجد حكم في جزء معين

  .)1("حكمǊ إلǏ جزء ƈخر مشابǊ بوجǊ ما فهو إذن استدǙل
  :وتكون معطياƘ هذا الحديƚ كاǓتي 

-Ÿن وذكر اƈقراءة القر       Ɣواƛال ƾيتحق  
- Ÿن و ذكر اƈعدم قراءة القر     Ɣواƛال ƾيتحق Ǚ  
  الƛواƔ قليل          التƽرƷ للسƌال -
-Ǌم       المشبǚسائر الك Ǐعل Ÿم اǚفضل ك  
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- Ǌب Ǌالمشب       Ǌخلق Ǐعل Ÿفضل ا  
  ".الكاف " أداة التشبيǊ        الرابط -

فنǚحƲ أƛر الƽعل اǗنجازǐ يكمن في تحقƾ الƛواƔ والمƮوƷ في 
  ".أعطيتǊ أفضل ما أعطي السائلين : " عبارة

Ÿن وذكر اƈقراءة القر Ǐعل Ʃحمل النا ƚاية من هذا الحديƺوال ÜǏتعال 
هذا لة المنطوية وراء ǙفليƩ التشبيǊ هو الذǐ سيحملهم علǏ العملÜ ولكن الد

 Ċوجل Ňعز Ÿمة اƲعتراف بعǙوهو ا Ʋƽوأمرهم و. التل ÜǊلعبادت Ʃالنا ƾخل Ǌأن
 Əمباد ƾومن هنا تتحق Üن الكريم من دراسة وعلم وعملƈيذ ما جاء في القرƽبتن

 من عبادǉ أن  أراد-جلĊعزŇ و- ادةÜ فاŸ التداولية المتعلقة بالƺرƯ واǗف
Ü ويحقƾ لهم الƺاية المرجوةÜ وتبقǏ اǗفادة متعلقة بالمخاطƔ ينشƺلوا بما يƽيدهم

  Ü ألن دعوتǊ تحمل رسالة إبƹǚية واضحة تقربǊ إلǏ خالقǊوما يجنيǊ من منƽعة 
اƘ تحدد مدلول الخطاƔ وتحمل قوŇة الƽعل يرإشاوفي كل رسالة 

وا مǅ جłرĈخĆƈƃ: يقوü اŶ  «: ورد في الحديƚ القدسي العاشراǗنجازǐ كما 
ŻƤ ǅم ÛارƁالنŻكŁرĈنńي يوم ÛواƈŻƺخا Łي مƺ نيŻقąام « ǐنجازǗعل اƽفال  " : ǅخرجوا مƈ

Ɓدرها فعل أمر " ...ارالنƮأخرجوا " وهي جملة طلبية يت " Ǐإل Ǌموج Ɣفالخطا
  .المǚئكة والزمان يوم القيامة 
 ƾيتعل Ɣمر واألمر طلǓفا ÜءǚستعǙا Ǌوج Ǐفعل عل ƾبتحقي–Ċجل  

ǊنƋش- Ǌواستجابت ÜǏأدن Ǌمور فمقامƋأما الم Üنافذ ǉوأمر Üƴمتوقعة في مقام رفي.  
حكم األمر هو كل ذاكر Ÿ وخائف من عقابÜǊ وتوƮيف الموجǊ إليǊ و  

  . من ذكرني يوما أو خافني في مقام:ذلǁ في جملة الشرط
    ة علǏ العموم تشمل كل مسلم يذكر اŸ اسم شرط للعاقل دال    مłن 

كر  وهو الذذكر وخاف داǙن علǏ زمن الحدƚ: ويخافǊ والƽعǚن الماضيان
ǉوتقدير Üƾالسيا Ǌالشرط محذوف يدل علي Ɣوجوا Üمن ذكرني يوما : والخوف

  .أو خافني في مقام فلǊ الجنةÜ أو سƋدخلǊ الجنة 
  : وترتيبǊ كاǓتي 
  إلǏ الناƩ           يوجǊ خطابا    - اŸ عليǊ و سلم  ƮلǏ –بي المتكلم األول هو الن

 Ɣعز و جل       يحمل رسالة     الخطا Ÿتتضمن أمرا من ا  
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 بƮدÜƾ أǐ التزم -  وجلĊعزŇ-إخراج كل من ذكر اŸ      األمر 
  أوامرǉ وخافǊ بتجنƔ المعاƮي ويزيد الشرط في حركية الƽعلÜ فƽعل الشرط 

المعطوف علǏ األول فيهما تƽعيل لعمل المتلقي " خافني " ƛم الƽعل " ني ذكر" 
الواقƴ علǏ الƽعل اǗنجازǐ المتضمن للطلÜƔ وذلǁ ألهميتǊ في توليد األƛر 

 Ɣالمطلو.  
 عǚقة بالمقدمة المتضمنة اوتركيز الخطاƔ منƔƮ علǏ النتيجة التي له  

عملÜ متخذا للƽعل اǗنجازǐ الذǐ لǊ دور فعال في تحƽيز المتلقي علǏ إنجاز ال
 Ɣو الترهي Ɣيƹقناعية وهو مبدأ الترǗالوسائل ا ǎإحد.  

فالترƹيƔ يتمƛل في إخراج العبد من النار إذا أنجز فعلي الذكر والخوف أما 
تجعل المتلقي يخاف سوء العاقبةÜ فيستعد للعمل " النار" الترهيÜƔ فذكر كلمة 

ƠالƮال.  
  Ơد واضƮفالق     Ǐبة المولƹر–Ċوجل Ňأن -  عز  ǉعباد Ǌيطيع  

  دخول العباد الجنة       واǗفادة 
Ňعز ŸواĊدعاءهم فيقول في  وجل Ɣمنهم يجي Ɣقري ǉوف بعبادƌر 

 يĈǈطĈعćƉŃي ƉŻƺلنĈسŃ يÛŃǅŁ مŁ لłǈبŃجĈتƉŻسŃي ŻƺونĈ يدعŃǅłمŁ «: الحديƚ القدسي الحادǐ عشر
Łم ÛŃǅŁي ŃسŻتƃƸĈفłرĈنŻƺ يĆƉƃƷĈفŻر لłǈ «  

   Ǐنا علƽر اإذا وقƮنجد في البداية الجملة لمشالعنا ƚكلة لهذا الحدي
 يتنزل ربŋنا « : - ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم–التقريرية المتمƛلة في قول الرسول 

 وهذǉ هي »تبارǁ وتعالǏ كلĊ ليلة إلǏ السماء الدنيا حين يبقƛ Ǐلƚ الليل 
  .المقدمة 
: استƽهامتشكل من روابط ونتائÜƝ فالروابط أسماء يأما الƽعل اǗنجازǐ ف  

 "ńنłم" Ü  Ɲفأما النتائ Ɣلة في جواƛهاممتمƽستǙتي اǓوهي كا Ü:  
       جواƔ اǙستƽهام         الجملة اǙستƽهامية

  فƋستجيƔ لǊ           يدعوني ńمłن
  فƋعطيǊ           يسƋلني ńمłن
  فƽƹƋر لǊ         يستƽƺرني ńمłن
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هذا مƌداǉ سرعة والسبيبية تتابƴ األحداƚ بواسطة الƽاء ونلحƲ سرعة 
  .عاء تقبل الد
 وƲيƽتها الطلبيةفالƽعل اǗنجازǐ مرتبط بمقƮد المتكلم Ü والجمل   

  .تداولية تتمƛل في إقناƳ المتلقي من خǚل الجواƔ التابƴ لها 
يƌدǐ وƲيƽة إقناعيةÜ ألن التكرار من " من " اǙستƽهاموتكرار اسم   

  .الوسائل التي تربط أجزاء الخطاƔ بعضǊ ببعƯ فيƌول إلǏ تƋكيد الحجة 
والƺرƯ هو التƛƋير في المتلقيÜ وحǊƛ علǏ دعاء اŸ في وقƘ معين   

من الليل ليستجيƔ لÜǊ والتوجǊ إليǊ بمسƋلتǊ ليعطيها لÜǊ وطلƔ المƽƺرة قƮد 
 Ƙوالقربا Ƙالتزود بالحسنا.  

  ǐمام النووǗار في و: " قال اƽƺستǙالدعاء وا Ǐعل ƚالح ƚفي الحدي
 وفيǊ تنبيǊ علǏ أن ƈخر الليل إلǏ إضاءة الƽجرجميƴ الوقƘ المذكور 

 Ǌأفضل من أول Ƙيرها من الطاعاƹار وƽƺستǙوالدعاء واÜةǚƮ1(" لل(.  
   Ƙار من العباداƛكǗوا Ÿذكر ا Ǐللعباد عل Ưتحري Ǌفي Ɣوهذا الخطا 

خاƮة النوافلÜ فهي قربǏ للمولǏ تبارǁ وتعالÜǏ وفيǊ أيضا مǚطƽة ƹير 
ة لتحقيƾ ما يƮبو إليÜǊ وهذǉ تخدم مرƹمةÜ حتǏ يسعǏ إليها ويطلبها بهم

 Ɣالمتلقي فائدة من هذا الخطا ƾة إذا حقƮخا Üالتداولي Ɣد الخطاƮمقا
ǉ أن يسير علǏ المنهƝ اǗلهي الذǐ ارتضاǉ لÜǊ فǚ يشقǏ ما دام اŸ فتحƽز

 Ňعز ŇƔاني عشر يقول الرƛالقدسي ال ƚفي الحدي Ǌنلمس ǁذل ƴوتوقي ǉيرعا    
 Ċوجل»ĉوع Ŋزĉتćي ألƅنŃƮłرŮنłǁłو Žلńوċłبع łدĉين  ح«  

 من اǗجمال إلǏ التƮƽيلÜ انطǚقاإذا تتبعنا مقام هذا الƽعل نجد تدرجا   
Ǌفي قول " :ŻƙŹةƙǘŽال ت ŁرŊدŁد ŃعŁوŽتłهŉالص ÛمĈائłمŁح Ŭتłي ǍƃفĈطŃرĈوإ ÛŁمŅامŁع ĈادŁد ÛüŃعŁة و

ŁالمƃưŽوم ل... "  
والƺاية منها حمل السامÜ  ƴ وهي أفعال توجيÜǊفƋفعال الكǚم مباشرة  

Ǌمر بĈفعل ما أ Ǐعل . Ǌاتبع ǐالذ ǐللبعد التعليمي والتربو Ɣوهذا يستجي
 في الدعوة إلǏ اÜŸ وهي كما نتƮور مرتبطة –ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم–الرسول 

  .وبنماذج معينة من المخاطبين بوضعية خطاƔ معينة
                                                 

  .200األحاديث القدسية ، ص عبد القادر عرفات، - 1
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ة من نƮر اŸ  والقيام بالƽعل مرتبط بمدǎ قوة القاعدة اǙستدǙلي  
 Ǐخر علǓير معا وحمل اƛƋوالت ƳقناǗة في اƺلوم ليقيم بها الحجة البالƲللم

Ʃلم الناƲ Ɣتجن.  
 في هذا الحديƚ نموذجا ƈخر في –ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم–واعتمد النبي   

ǎمن مقدمة عامة أو مقدمة كبر ƾانطل ƚحي Ɣالخطا Ƹتبلي " : Ňترد Ǚ ةƛǚƛ
إمام عادلÜ ودعوة و يƽطرÜ حتǏالƮائم : " ذلƛ ǁم يعقبǊ تƮƽيل " دعوتهم 

           "دعوة المƲلوم " وهي ƛم التركيز علǏ الخاƮية الƛالƛة " المƲلوم 
Ǌبقول Üيرهاƹ هتمام دونǙها باƮيƮلها : " وتخ ƠتƽŃوي Üمامƺال ƾفو Ÿيرفعها ا

 Ƙالسماوا Ɣأبوا"Ǌة بقولƺم يدعمها بحجة دامƛ Ü" : ولوو ǁرنƮبعد عزتي ألن 
  " حين 

      "وعزتي " فالقوة المتضمنة في القول هي الوعدÜ وجاء الوعد مƌكدا بالقسم 
جواƔ " ألنƮرنǁ ولو بعد حين " مقسم بÜ Ǌ " تي عزÜ "Ň وحرف قسم "فالواو " 

  .القسم 
Ü من قسم وǙم اǗشاراƘفالوƲيƽة التداولية في هذا الƽعل بارزة تمƛلها قوة 

  ".ألنƮرنÜ " ǁ في قولǊ التوكيدÜ ونون التوكيد
 ولم يدرƩ النحاة القسم كمعنÜǏ وإنما كƋسلوƔ من األساليÜƔ أما القسم   

فهو " تضمن في الƽعل درجة الشدة للƺرƯ الم" بمعيار سيرل فيندرج ضمن 
: Ǌ ـال سيبويـاة القدامÜǏ فقد قـÜ وهذا ما ƮرƟ بǊ بعƯ النح"د ـإذن تƋكي

 "Üاعلم: وقال أيضا والحلف توكيد  ǁمǚو جاء في  )1(" أن القسم توكيد لكÜ
  )2(" أن الƺرƯ من القسم توكيد ما يقسم عليǊ من نƽي أو إƛباƘ " المƮƽل 
   ƴأن نجعل المستم ÜليƮتوا Ǌرضƹمن القسم و ǐم العادǚيخلو الك Ǚو

  – كما ذكرنا في الƮƽل الƛاني –واƛقا مما نقولÜ ويƌدǎ بƮيƸ مختلƽة 
يراد بǊ دفƴ المخاطƔ إلǏ " وعزŇتي " اǗنجازǐ ولذلǁ فالقسم في الƽعل   

Ňعز Ÿبوعد ا ƾوƛالوĊوجل  Üومن و ÜǏوتعال ǁتبار Ÿا ǉرƮلوم سينƲأن الم
جهة أخرǎ ردƳ الƲالم ليكف ƲلمǊ عن الناÜƩ ويعلم أن وعد اŸ سار في 

 ǉعباد.  
                                                 

  .104 ص ،3 ج  سيبويه ، الكتاب ،- 1
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وهذا التƮƽيل بعد اǗجمالÜ واǗيضاƟ بعد اǗبهام يبعƚ في القلƔ راحة   
  .Ƌنينة وطم

أما جواƔ القسم المƮدر بالƽعل المƌكد ألنƮرنÜǁ فزمنǊ المستقبل دال   
 ǁل قائما طالما هناƲلومين يƲللم Ÿر اƮأن ن Ǐوهذا إشارة إل Üالتجديد Ǐعل

أسلوƔ مƌكد لما قبلǊ ولو حرف دال علǏ " ولو بعد حين . " بشر معتدون
ارتباط دائم لƲالم Ü فهناǁ التقليلÝ فǚ يطول انتƲار المƲلوم ليقتƭ اŸ من ا

عن طريƾ الذكر والدعاءÜ والدعاء توسل واستعطاف وهو إنشاء طلƔ  خالƾبال
  .يتوجǊ بǊ العبد المƌمن إلǏ ربǊ من أجل تحقيƾ منƽعة 

  Ňعز Ÿا ƚويحĊوجل  Ǌبالدعاء وهذا يبين ǁالتمس Ǐدم علƈ أبناء  ƚالحدي
 ŁƿنŬ إĈمƆ ŁدŁǅŁ ابŃاĆüقŻ « ربǊŇ  يرويǊ عن–ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم–القدسي عن النبي 

ŁمŁا دŁعŃوŻتĈنŁي وŁر ŁجŃوŻتĈنŻƷ يŻفŃرŽƖŻل ŁƿŁم Żا كŻاĈƺ ǅŁƿفي » ...ي ǐنجازǗعل اƽوال Ü
Ǌقول " :ŻƷŻفŁƿل Ɩر "..." ĈلقŽيتĈبقراب ƿƃƸها مĈفŷرة " ..." ĆƈĈفƷłر ƿل .."  

فذكرƘ المƽƺرة بƮيƸ مختلƽةÝ فƽي الجملة األولǏ جاءƘ بƮيƺة فعل   
  .ÜƯ وفي الƛانية بƮيƺة مƮدرÜ وفي الƛالƛة بƮيƺة فعل مضارƳما

وتنوƳ الƮيƸ في الخطاƔ دليل علǏ سعة رحمة اŸ تعالǏ في مƽƺرة   
    نÜ سواء أكان في الماضي االذنوƔ وإن تنوعƘ المعاƮيÜ فيحتويها كلĊ زم

 ǐنجازǗعل اƽئم هذا زمن الǚأم في الحاضر أم في المستقبل وي.  
     كرار هذǉ الƮيƺة فيǊ تƋكيد لقوة الƽعل المتضمن في القول كما أن ت  

كما ذكرنا من وƲائف التداولية في الخطاƔ للتƛƋير علǏ  والتƋكيد .وهو الوعد
ƮلǏ اŸ عليÜ– Ǌ فهو وسيلة من وسائل اǗقناƳ التي اتخذها النبي المتلقين
المنƽعة يÜ ƾ وهي قواعد تبليƸ تهدف إلǏ تحقهذيبهم ƟǚƮǗ الناƩ وت–وسلم

بين المتخاطبينÜ وبلوƹ Ʒاية الƽعل وهو العمل والمتمƛل هنا في ترƹيƔ العباد 
 Ǚ يزال يعƽو مادام الناƩ  وجلÜĊ ألن اŸ عزŇاǙستƽƺارفي اǗكƛار من 

 Ǌرونƽƺيست.  
   Üنداء ƔسلوƋدر الجملة بƮت ǐنجازǗعل اƽولعل ما زاد في شدة  ال    

وهذا دليل علǏ " يا " أداة النداء نǚحƲ حذف و" ابن ƈدم : " تكرارǉ بقولǊو



 138

Ňعز Ÿألن ا Üƴالمتكلم من السام ƔقرĊونجد توقيعها في  وجل Üǉمن عباد Ɣقري 
Ǐتعال Ǌن الكريم في قولƈالقر: ŷĈإĉĈنĈرŻي قĈجćƈ ŅيبŃعŁد łيبĈƱاŉالد ŻةŁوĈإ ĈǅاŁعŁا دŻƤŶ  )1(     

ة والمǚحƲ أنǊ لم يƋخذ  من الوƲائف التداولي- كما أشرنا سابقا- والنداء   
 ǎالجملة األخر Ƙة كباقي مكوناƛالحدي Ƙفي اللسانيا Ʃمن الدر Ǌ2(قسط(  

      والنداء كƽعل لƺوǐ شƋنǊ شƋن األفعال اللƺوية األخرǎ كاǗخبار"   
كوƲيƽةÜ أǐ كعǚقة تسند إلǏ " المنادǎ "واألمر والوعد والوعيدÜ و واǙستƽهام

  .)3( "حد مكوناƘ الجملة أ

النداء تنبيǊ السامƴ ألمر يهمÜǊ وهو خطاƔ موجǊ للناƩ للعودة إلǏ و  
Ü فمقƮدǉ في هذا الحديƚ هو خالقهم والرجوƳ إلǏ الهدǎ بعد الضǚلة

 Ǌرة منƽƺالم Ɣلطل Ÿا Ǐإل Ǌالتوج Ǐعل Ʃئة من الناƽال ǉوحمل هذ Üƾالتشوي
  .فهو قادر علǏ هدايتهم 

Ƙƽ انتباهنا إلǏ القƮد من هذا يريد أن يل –ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم–والرسول 
ÜƔاألسلو ǉور هذƮوت ǁوهي إدرا Üيةƺائدة التبليƽالنتيجة المرتبطة بال Ǐوإل 

الرحمة اǗلهية التي أوحǏ بها السياƾ النƮيÜ وأكدها الخطاƔ المدعم 
    وهذاÜ والنداءÜالتي تƽيد الƺاية" حتǏ " و" إنŇ" كƋداة التوكيد بمƛƌراƘ تداولية 

اƟ الحديƚ بالترƹيƔ وهو فعل الكǚم ƹير المباشر الذǐ رŇما أسماǉ ش" 
 ƚالحدي ƾمنط Ǌ4( "استلزم(  

   Ǌفرحمت Üالمتين Ǌام بحبلƮعتǙوا ÜŸا Ǐضرورة للعودة إل ǉوهذ
  .واسعة
   ƴوللذاكرين مقام رفي ÜŸمة اƲناء وهو إشعار بعƛوالذكر هو الحمد وال 

 ƴالراب ƚالحدي Ǌهذا ما تضمن Ǐتعال Ÿعند ا ǐنجازǗا Ǌعلƽب Ǌنستهل ǐعشر الذ
Ǌفي قول " :ćƈƃكŽتłبŁǉوĆŁا كمŻا قŁع üاŃبǎد "   
فتجلياƘ الخطاƔ في هذا الƽعل اǗنجازǐ هو مضمون الملƽوƲ الƮادر   

  " الحمد Ÿ حمدا كƛيرا طيبا مباركا فيǊ: " عن الرجل الذǐ قال و هو في الǚƮة

                                                 
  .186 اآلية سورة البقرة ، - 1
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أيكم القائل كذا  " :- سلموليƮ ǊلǏ اŸ ع–وبعد انقضاء الǚƮة تساءل الرسول 
Þ ة تداولية " وكذاƽيƲو Ǌهام لƽستǙوا Üبالعموم Ƙهامية تميزƽوالجملة هنا است

باǙستجابةÜ والǚفƘ لǚنتباǉ أنǊ تكرر ƚǚƛ مراÜƘ تتمƛل في إقناƳ المتلقي 
وهذا التكرار يƽيد وƲيƽة أخرǎ هي التƋكيد و اǗلحاƟ الذǐ يƌول إلǏ التƛƋير 

نÜ فتتحقƾ اǙستجابةÜ فنǚحƲ في البدء كان إحجام القوم Ʋنا منهم أن في المتلقي
Ǌرم القوم : " في األمر سوءا لقولƋال لقي " فƌولكن بعد تكرار الس Üسكتوا ǐأ

 Üالعلم بشيء لم يكن معلوما من قبل Ɣطل Ɣهام هنا هو من باƽستǙوا ÜجابةǗا
  .فحقƾ الخطاƹ ƔرضǊ التواƮلي عن طريƾ الحوار 

فكانƘ إجابتƮ Ǌريحة حملƘ " ما أردƘ بها إǙ الخيروأنا قلتهاÜ : " الرجلفقال 
  .بحقيقة قƮدǉ المتلقي علǏ التسليم واǗيمان 

تƌكد أن  النتيجة التي تطمئنǊ و- ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم–فذكر لǊ النبي   
لقد ابتدرها اƛنا عشر ملكاÜ فما دروا كيف يكتبونها حتÜ " : Ǐ بقولǊما قالǊ خيرا

  " .اكتبوها كما قال عبدÜ : ǐ فقال  وجلĊوا ربŇهم عزŇسƋل
وهذا دليل عƲيم علǏ قيمة ما تلƲƽ بǊ هذا الرجلÜ حتǏ المǚئكة لم يعرفوا 

  .كيف يقدرون هذا الƽضلÜ ولم يكن يتوقƴ القائل هذǉ النتيجة 
   Ÿمداومة ذكر ا Ǐعل Ʃالنا ƚهو ح ǐنجازǗعل اƽمن هذا ال Ưرƺوال 

  .ء الǚƮة ودعائǊ خاƮة أƛنا
 وتتجلǏ أهمية هذا الحديƚ في التوجيǊ لتعليم الناƩ وليƩ فقط في مبدأ   

 Ǐمرسل من األعل Ɣفالخطا ÜخبارǗالمعلم ( ا ( Ǐاألدن Ǐإل ) المتعلم(  
Ǌئكتǚلم Ÿرة هو قول اƲل النتيجة المنتƛيم ǐالذ ǐنجازǗعل اƽوال  " :Žا اǉكتبو

ǎعبد üجاء في جملة طلبية  " كما قا Ü نƋب ÜريحةƮ تتضمن قوة إنجازية
Ňعز Ÿا ƾيحقĊيم القول  وجلƲيم الجزاء مقابل عƲع ǉلعباد .  

   : و نوضحها كاǓتي 
            Ʋوƽهامية  الملƽستǙجابة      الجملة اǗالنتيجة    ا )ǐنجازǗعل اƽال(  

  
  
  

 أكتبوها كما قال عبدǐ أنا قلتها أيكم القائل Þمباركا  الحمد Ÿ حمدا كƛيرا
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   ƚهو ح ǐنجازǗعل اƽل هذا الǚمن خ Ǌل إليƮالنهائي المتو Ưرƺوال
  .Ʃ علǏ ذكر اŸ ودعائǊ في كل األوقاƘ وخاƮة أƛناء العباداƘ النا

          والذكر متضمن معنǏ الدعاء من خǚل ترديد ألƽاƲ التسبيƠ والتحميد 
وهو لǁ في كل وقƘ لترǁ الƽƺلة والتƽكر في الخالƾ سبحانÜǊتكرار ذالتوحيد وو

ǁ توجهنا لذل. وكل اتƮال بين اǗنسان وخالقǊ هو ذكر Ÿ-أيضا ǚƮة
ƚالقدسية األحادي Ǐالعبادة الروحية توجيها أإل ǉلنيل هذ Ɣيƹالتر Ǌيم ساسƲع 

    الحديƚ المروǐ عن عبد اŸ بن مسعود إلǉ Ǐداومƌ .الجزاء ووافر العطاء
 حيƚ يقول اŸ تعالǏ في ذلǁ الرجل الذǐ قام في ليلة باردة –ضي اŸ عنǊر –

ƋفتوضǏلƮو ": Ůنƌƺ يŃعƈŽطيتǈ Łام ŁرŁا جŁوŉمƈŽنتǈĈم ŉمĆŻا يخŽƹهذا  " ا Ňأن Ʋحǚفن
Ǘعل اƽدر الƮقد ت ǐكيدنجازƋيإ:" بالتƃكما بين  " ن Ƙنف التقريرياƮ وهذا من

 التي يƽƮها ويكون حداƚاألذلǁ سيرل بحيƚ يكون المتكلم مسƌوǙ عن 
  .Ʈادقا في التعبير عن الواقعة

Ǘعل اƽفالرسول والتوكيد يزيد في شدة الÜǐوسلم–نجاز Ǌعلي Ÿا ǏلƮ- 
  . اŸ تعالǏ سينجز وعدǉ لعبادǉأنŇيƌكد 

وهي من حروف المعاني التي " نŇإ"فالرابط في هذǉ النتيجة هو الحرف 
 Üلة التوكيدǙضافةلها دǗبا Ǐقد" الحرف إل " Üعل الماضيƽال Ǌيلي ǐالذ"Ǌأعطيت "

Ǌرضƹ عل وتقويةƽشر لتوكيد الƌوهو م ƾالتحقي Ǐفيدل عل.  
  عبادǉ بان يعطيǊ ماإلǏ اللƺوية وعد من اŸ تعالǏ اǗشاراƘذǉ وفي ه

ي الحديƚ رجا ويƌمنǊ ممŇا يخاف Üوهذا انطƾǚ من مقدمة مƌداها ما ورد ف
رجل قام في ليلة باردة من فراشǊ ولحافǊ   رجلينÜإلǏ اŸ يضحǁ نإ Ǚأ:"

  ...." الǚƮةإلƛ Ǐم قام Ƌودƛارǉ فتوض
 الذǐ يƽيد معنǏ العرÜƯ وهو طلƔ فيǊ لين ورفƾ "أǙ"فاستƽتƠ حديǊƛ بحرف 

ليستميل القلوƔ فتنقاد طائعة لتلقي الرسالة التي وƲيƽتها إقناƳ المستمعين 
Üير فيهمƛƋوقد تستعمل  والت"Ǚأ "ÜƯهو أو للتحضي ÜƯدرجة من العر ǎقو

Ɣيدا من مضمون الطلƽمست ƴيكون السام Ưم وليتها جمل . وفي العرƛ
ن اŸ يضحǁ من أمن خǚلها -ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم–لرسول تقريرية يخبرنا ا

والقبول Üفرجل قام في ليلة باردة من  والضحǁ هنا دǙلتǊ الرضǏ.... رجلين
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ن الحال التي كان عليها هذا Ü وهذǉ معطياƘ تƌكد أ"افǊ ودƛارǉ فراشǊ و لح
Ü للعزيمة Ƙبطاƛوكلها م ÜǊمكان Ǐبان يبق Ǌريƺالرجل تǙأن إƹالر ƴبة في  داف

 ÜفتوضƋ....قام"حداƚ بتوالي روابط الجملÜأقوÜ ǎفتوالƘ األالتواƮل والتƽاعل 
  ". الǚƮة إلƛǏم قام 

 Ÿفيقول ا-ŇعزĊوجل – Ǌئكتǚما ":لم Ǐهذا عل ǐما حمل عبد ÞƴنƮفيقولون  :
 Üاألحداƚ الحوار المتزامن مƴ فنǚحÜƲ"وشƽقة مما عندǁ ما عندÜǁربنا رجاء 
Üوما إخǊƮǚوذلǁ لƮدÜ  ƾ لـعملǊ متقبأن  السامƴ اƳـإقن إلǏفهو يرمي 

 القƮد وليƩ الƺرƯ منǊ طلƔ العلم بالشيء ÜفاŸ تƋكيد إǙالجملة اǙستƽهامية 
–Ǌقدرت Ƙخافية-جل Ǌعن Ǐƽتخ Ǚنف . عالم بكل شيء وƮ ئكةǚكد للمƌوي

  .الذين يرجون رحمتǊ   من عبادǉاألخيار
رجا   ماأعطيتǊفاني قد :"مبنǏ المقدمة ƴ  النتيجة متǚئمة في الƺرƯ متƋتيƛم 

Ǌمما يخاف وأمنت "  
      فالقيام ليǚ  منƽعة عملية تكسبهم نشاطا وقوةÜإلǏ الناƩ إرشادوالƺاية 

 فيها حركة واجتهاد لمقاومة خمول النƩƽ وبعƚ أعمالوالتوضƌ والǚƮة هي 
 Ɣزادها والتقر Ǐول علƮم دفعها للحƛ لها لتجديد طاقتهاǏا ربهإل.  

لقدسي مƴ الذǐ يليǊ في دفƴ وهكذا يتساوƾ مضمون هذا الحديƚ ا  
 فيقول أخرǎوالǏ الحركة وبعǊƛ من سكونǊ لحƲة بعد  Ü العملإلǏ اǗنسان

 ĈƧرĊƈ ةĈياĈƺ علǍ قŻيطاłǅيعقد الشŬ:"- عليǊ الǚƮة والسǚم–اƮدƾ المرسلين 
ŁحƈĈدŽمك ŻƤاإłǉ ŁوŻن ŻاŻƙ مłث عǘŻقąدŁيÛ ĈضرłبŻمك Ǎعل ĈǅاŮüك łع ƃقŁدĈةŻعل ŁƿيŻل ŃيĄüŻط Ąüوي 
ŻƺŽارقŃدÛ ŻƺƌŃǅŃاس ŻتيقŻƺ ưŻƤŻكŁرƃان Ŷا ŬحلƃƖƃعق Łدƺ ةƌŃǅ ŁتوŉضƉŁانح ŬلƃƖƃعق ŁدÛة ƺƌŃǅ ŁصŬل Ǎ
ƃانŁحŬلƃƖƃعق ŁدÛ ةŃصƉƺŁبŁƞŻن ĈشŷيطŻا طōيŁبŬالن ƃفĈƧÛŬوإال  ŃصƈŁبŁƞ ĈخبŻيث ŬالنƃفĈƧŻك ŃسŻǘǅ"   

                  )Ǌعلي ƾƽمت( .  
Ǘعل اƽضمن األفعال ويندرج ال ǐو" ذكر:"نجاز"Ƌو" توض"ǏƃلƮ "  

 ǉهياألفعالوالجمل المتضمنة لهذ :  
  . فذكر اŸ انحلƘ عقدةƲن استيقƎف-
-Ǝن فƋعقدةتوض Ƙانحل Ü.  
-Ǝعقدةف Ƙانحل ǏƃلƮ ن.  
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 Ƙفكل الجمل تضمنƔأسلو Ɣعيل الخطاƽة تداولية في تƽيƲوللشرط وÜالشرط 
 ƴودفǊليتƈابتداء من حرف الشرط  في سرعة و ǁويتجسد ذلÜƴإن"تتاب " Ƴالمتبو

Ü Ưعل ماƽب"Ʋاستيق " Ǌم " فذكر"ومعطوفƛÜتيƋالشرط مباشرة  ي Ɣجوا
"Ƙراج "انحلƽنǙ ƴالسرعة وهذا التتاب ǉهذ Ɣوكان الموقف يتطل Üاألزمة ǁكذلÜ 

 "انحلƘ": جواƔ الشرط"توضÜ"Ƌ فعل الشرط "إن"حرف الشرط :الجملة الƛانية 
  ".انحلÜ: "Ƙ فعل الشرط ƮلǏƃ جواƔ الشرط"إن"حرف الشرط  :لة الƛالƛةوالجم
Ǘالتدرج في العمل و Ʋحǚن  ǐنجازǙعل اƽال Ǐء معنǚول  جƌي Ǐإحت Ǐل

ÜƔالمطلو Ưرƺل  الƮأويكون التواƽفبدءا بالÜ ƴبين المتكلم والسام ǎعل قو
  .لعقد  وƮلǏƃ فانحلƘ كل اƋتوض و فذكر اÜ Ÿ:فعالاستيقƛ Ʋم تلتǊ األ

 Ɣالمخاط Ƹتبلي Ǌمن Ưرƺال ƚالوارد في بداية الحدي Ɣها والخطاƛبمقدمة أحدا
Ǔتي كا:  

يضرƔ علǏ  ذا هو نام ƚǚƛ عقدÜإحدكم أƩ أيعقد الشيطان علǏ قافية ر "
فعال هذا الخطاƔ فيها شدة ليكون أو Ü" مكان كل عقدة عليǁ ليل طويل فارقد

  :لتخلƭ منهاقوǎ فǚ يستطيƴ اأƛيرها علǏ النائم Ƌت
وارقد فعل  Üمرأǁ اسم فعل يوعل حكامÜويضرƔ فيها وقƴ وشدةÜإفيعقد فيها 

يل لزامÜوكل هذǉ المعطياƘ تجعل النائم في دائرة مƺلقةÜوالسبإمرÜ وفيها أ
Ǘعل اƽللخروج منها مجسد في الÜǐفي العمل بهمة ونشاط جوهو التدر نجاز 

 ǐنتيجة إالذ Ǌل ƾرج األيحقƽزمةيجابية فتنÜ Ǌفي قول": Ƌف Ɣنشيطا طي ƠبƮ
Ʃƽالن."  

Ǔتيوتكون القضية كا:  
 نشيطا أƮبƠ وƮلǏ انحلƘ العقد              وتوضƋ استيقƲ ذكر اŸ إن

Ʃƽالن Ɣطي.  
  :نقيƯ القضية فهو  أما 
  . خبيƚ النƩƽ كسǚنأƮبƠ لم يƽعل ما تقدم                إن

الحƚ علǏ  ا الحديƚ هو التداولية من هذإليهاوالƽائدة التي ترمي   
Ǘيمكن التهاون فيها ا Ǚ زمة التيǚالعملية ال Ƙداها أونجازاƌلة عنها ومƽƺال 

الليل الذǐ ذكر اŸ تعالǏ واǙلتزام بطاعتǊ في كل ساعاƘ اليوم ÜخاƮة في 
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 Ʋفليستيق و وساوسها Üأهوائها إلǏعلǏ النƩƽ فتنساƾ شد وطءا أالعمل فيǊ  يعد
  )1( "ماتنا واليǊ النشورأحيانا بعدما أالحمد Ÿ الذǐ  ":  داعيا اŸإنسانكل 

 عليǊ –دم Ü فخاطƈ Ɣ خلƾ اŸ تعالǏ البشرذوكان المنهƝ الرباني واضحا م
 ودعاǉ أن يلجƋ إليǊ في كل حين خاƮة وقƘ الشدة Ü وتƮƽيل ذلǁ في -السǚم

Ǌعشر بقول ƴالساب ƚالوارد في الحدي ǐنجازǗعل اƽال ":ĈواحŁدŹةĈل Łي ووĈاحŹدةŻل  ƿ
Łو وĈاحŹدة ŁبŃيĈنŁي وبŃيŻنƿ "   

   Ǌشب ǉيتضمن مبتدأ وخبر Üفي المقدمة ǚمجم ǐنجازǗعل اƽفجاء ال
  .جملة وجملة معطوفة علǏ بعضها

 وهذا يƽيد إƛباƘ المعنǏ دون باǙسموالقول يحمل خبراÜ وكان اǗخبار   
 ǐفالعهد الذ  ǉحامل لمعنا Ɣألن الخطا ǉتجددǉاتخذŸستجابةفي   اǙلكل من ا 

 ǐوƺام لƲوالعبارة النبوية لها فعالية خطابية تتسم بنÜ يرƺيت Ǚ Ƙابƛنافذ و ǉدعا
 Ü ل مواقف مقنعةǚمن خ Ǌير سلوكƺر في العالم وتƛƌنتقال من محكم تǙفا

Ǐ التƮƽيل وسيلة تداولية تهدف إلƹ ǏاياƘ تربويةÜ وكان المƌشر اǗجمال إل
 ǉهو الحرفي هذ Ƙقاǚأما" ف الع " ǉم بعدǚوالك ÜيلƮƽالت Ǐيد معنƽي ǐالذ

Ǌفقول Üǚسر ما كان مجمƽي:  
  .تعبدني وǙ تشرǁ بي شيئا: فƋما التي لي     واحدة لي تƮƽيلها 

 جزيتǁ بÜǊ شيءفما عملƘ من : وأما التي لǁ    وواحدة لǁ تƮƽيلها 
  .وأنا أƽƹر وأنا ƽƹور رحيم

منǁ المسƋلة : ي بيني وبينǁوأما الت    وواحدة بيني وبينǁ تƮƽيلها 
  . والعطاءاǗجابةوالدعاءÜ وعلي 

إفاداƘ للمتلقين من خǚل توضيƠ ما كان مجمÜǚ  فجاءƘ الجمل تحمل
حتوƘ الجمل التƽسيرية أفعاǙ وأسماءÜ فالƽعل فيǊ تجدد للمعنǏ فينبƯ حيوية او

Ǌمن : وحركة فقول Ƙة شرطشيءما عملƺيƮجاء ب Ǌب ǁجزيت :  
 عملÜƘ جواƔ الشرط    ماÜ فعل الشرط     اسم الشرط

وأنا ƽƹور : " جزيتǁ بǊ فالجزاء من جنƩ العملÜ ألن الحجة في القول  

                                                 
،صحيح البخاري ، ضبطه مصطفى ديب البغا ، دار الهدى للطباعة و النشر         ) أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل( البخاري - 1

  .2326 ،ص 5 ،ج 1992،) د ط(و التوزيع ، عين مليلة ،
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فƎن كان العمل خيرا كان الجزاء والƛواÜƔ وإن كان العمل شرا " رحيم 
  .واستƽƺر العبد ربÜǊ كانƘ المƽƺرة والرحمة

  Ǌوأما قول:Üجابة والعطاءǗلة والدعاء وعلي اƋالمس ǁفتتشكل من من 
 Ÿرضها أن اƹو ÜƘباƛال Ǐجمل اسمية دالة عل–ŇعزĊقبال - وجلǘل ǉعباد ƚيح 

لديÜǊ ألن ما عندǙ ǉ يتƺير أبداÜ وهو ƛابƘ علǏ الدوامÜ وهذا  عليǊ والتوسل بما
  .ضرƔ من الترƹيǗ ƔقناƳ المتلقين أن عهد اŸ نافذ

 العملية التي الƮيƺة والƺرƯ من الƽعل اǗنجازǐ في هذا الحديƚ هو  
Ƴوالتضر ƠالƮوالعمل ال Ÿل عبادة اǚإنجازها من خ Ɣبالذكر يج Ÿا Ǐإل 

  .جابية عليǊ أن يتوقƴ دائما النتيجة اǗيوالدعاءÜ وإذا أنجز العبد عمǚ مƽيدا
ǐنجازǗعل اƽالعمل بقوة في ال ƾويتحق ":ŽكĈفŻƖيłوو ĈقŻƖي "  ƚالمذكور في الحدي

ة هذا الحديƚ استهلƘ بشرط ترتبƘ عنها نتيجة القدسي الƛامن عشر فمقدم
ǐنجازǗعل اƽال.  

  :وهكذا لن يتحقƾ الƽعل ما لم تكن هناǁ معطياƘ أولية
  ...........يقال لÜ :Ǌ وجواƔ الشرط.....قال: منÜ فعل الشرط: اسم الشرط

: فبين الشرط والجواƔ نجد الƽضاء النƮي الذǐ يشمل مساحة األلƽاƲ اǓتية
  ".بسم اŸ توكلƘ علǏ اǙ ÜŸ حول وǙ قوة إǙ باŸ.:....من قال"

كƽيƘ : يقال لǊ":فالتلƲƽ بهذǉ الكلماƘ يولد أƛرا يتحقƾ إنجازǉ في جواƔ الشرط
  ".ووقيƘ وتنحǏ عنǊ الشيطان
 معروفلما لم يذكر فاعلǊ ألنǊ مبنية " كƽيƘ ووقيƘ"فجاءƘ األفعال اǗنجازية 

ƭالعام والخا ǎلد.  
منسوƔ إلǏ المǚئكة المكرمين الموكلين بهذا العملÜ حيǊ " ƚيقال ل"فالƽعل 

 Ɣفالخطا Üوينقلون كل أعمالهم Ÿيراقبون عباد ا   Ÿلة بين اƮهنا حلقة متوا
  .األقǚم  بلوƷ مرامÜ Ǌ تعجزوالمǚئكة والعباد

الدعاء يندرج عند تƋهƔ المسلم للخروج من بيتÜǊ معلنا خضوعǊ هذا و  
رƔ العزةÜ ومعترفا بقدرتǊ وقوتǊ ومشيئتÜǊ وما سيكون وذلǊ وتƽويƯ أمرǉ ل

 إياǉ أمر ربÜǊ وأنǊ Ǌ سبحانǊ وتعالÜǏ فتتلطف بǊ المǚئكة مبشرةمهو في عل
كƽاǉ وأعانǊ وهداǉ إلƮ ǏراطǊ المستقيمÜ وجنبǊ كل ما يƌذيǊ فƮƋبƠ في كنف 
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Ǌوحمايت Ÿا . Ǌالشيطان"وقول Ǌعن Ǐعن كل الم" وتنح ǉإشارة ابتعاد Ǌريافيƺ Ƙ
ǁذل ƴوتوقي ÜيƮفي المعا Ǌوسلم- في قول رسولالتي توقع Ǌعلي Ÿا ǏلƮ -

رواǉ ابن ماجة " فيقول لǊ شيطان ƈخرÜ كيف لǁ برجل قد هدǐ وكƽي ووقي "
Ǌلن تقدر علي ǁأن ǐأ.  

   ǐالذ ƚالعمل بما جاء في الحدي ǐنجازǗعل اƽمن هذا ال Ưرƺوال
 توكلƘ علǏ اǙ ÜŸ حول وǙ بسم اŸ:" يحمل دعاء الخروج من البيƘ وهو

Ÿبا Ǚوسلم- والنبي" قوة إ Ǌعلي Ÿا ǏلƮ- عمليا Ǚقو Ʃيريد أن يعلم النا 
 ذكر والقول هو العمل كما. ينجزونǊ كلما خرجوا من بيوتهم لما فيǊ من منƽعة

القدسي الذǐ يوƮل اǗنسان إلǏ بر السǚم  ن ويتحقƾ هذا في الحديƚتيسأو
نجازǐ قول اŸ وفعلها اǗ"  قوة إǙ باǙ Ÿ حول وǙ"رة بمجرد التلƲƽ بعبا

Ǐتعال ":ŃسƈŻلŁمŃعب ĈدŃواس ǎŻتŃسŻلŁم "  
 الحديÜƚ بƋحد حروف المعاني وهي -ملƮلǏ اŸ عليǊ وس-استƽتƠ الرسول

"Ǚوهي من حروف " أ ÜƟتاƽستǙاǊيد التنبيƽموفي :  التي ت Ƙور اللسانياƲن
 ǚفعلها فع ƴالتداولية تكون م ǁمن ذل Ưرƺوال ÜƯالعر Ǐيد معنƽميا يǚك

 ǁولها قوة إنجازية وذل ÜǊإنجاز عمل أو ترك Ǐعل Ǌفيحمل ÜƔير في المخاطƛƋالت
  .حسƔ المقاماƘ والسياقاƘ المناسبة
 يريد نƠƮ وإرشاد -ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم- والمقام هنا تعليمي Ü ألن الرسول

أǙ -أǙ أعلمÜǁ أو قال:" قولǊويريد تعليمǊ ما ينƽعǊ ويرفعÜǊ في. أحد الƮحابة
Ǚ حول وǙ قوة إǙ :  علǏ كلمة من تحƘ العرÜƫ من كنز الجنةÞ تقول-دلǁأ

Ÿبا"...  
فالخطاƔ فيǊ لين ورفƾ ألن الƺرƯ يتضمن التشويÜƾ الذǐ هو من   

 ÜنسانيةǗا Ʃƽالن ƟǚƮإ Ǐم قائمة علǚسǗورسالة ا Üير في المتلقيƛƋوسائل الت
 Ƙسنة النبيوأن كل ما اشتمل Ǌوسلم-علي Ǌعلي Ÿا ǏلƮ- اية في الكمالƹ هي

  .والƟǚƮ حيƚ لم تƽƺل حتǏ األمور البسيطة
  Ǌقولن:" فقول :Ÿبا Ǚقوة إ Ǚحول و ǙÜ Ÿفيقول ا -Ňعز Ċأسلم -وجل

نسان يحقƾ سلوكا عمليا مجرد التلƲƽ بهذǉ المقولة تجعل اǗبف" عبدǐ واستسلم 
Ÿا Ǐينال رض-Ňعز Ċن الكريم في سورة  ون- وجلƈفي القر ǁذل ƴجد توقي
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Ǐتعال Ǌقول Üالكهف:ŷ ŁوŻلŃوŻال ĈإƃƤŁد ŻخƃلŻƖŁج ŬنŻتŁƿŽق ƃلŻƖŁم Żا شŁƅاŶا Żال Žق ŉوŻةŬإال  
ĈبŶاŶ)1(.  
وفي هذا القول إƲهار الƽقر إلǏ اŸ تعالǏ بطلƔ المعونة علǏ ما يزاولǊ من " 

 فيقول اهللا عّز        « - عليǊ وسلمƮلǏ اŸ-وقولǊ األمور وهو حقيقة العبودية

هذا جزاء شرط محذوف أǐ إذا قال العبد هذǉ الكلمة :قال الطيبي" . »و جل 
 أǐ لمǚئكتǊ معلما لهم بكمال قائلها المتحلي :يقول اŸ تعالÜǏ قال ابن حجر

ناƘ أǐ فوƯ أمور الكائ": أسلم عبدǐ وأستسلم" وعÜǚ وقولǊ جلÜ Ċ "بمعناها
 Ÿا ǏإلƋب Ǐالدينوانقادرها ستعال Ǌا لƮمخل Ǌسƽ2( " هو بن(.  

  . والخضوƳ والطاعةاǙنقيادفيǊ معنǏ     فالƽعل أسلم
 ودǙلتها طلƔ الشيءÜ أو التحول من لćعƅƽłتŽمن Ʈيƺة اسń    واستسلم

  . إلǏ اŸ تبارǁ وتعالǏشيءحال إلǏ حالÜ وتعني هنا تƽويƯ كل 
  منم اǗيمان في النƽوƩ قيƩوالƺرƯ من الƽعل اǗنجازǐ هو ƹر  

 ǉدراية واعية بقيمة وجود Ǐيكون العبد عل Ǐالسنة العملية حت Ǐالسنة القولية إل
Ǌوعلة خلق.  

واǗنجاز يتضمن معنǏ الحدƚ والحركية التي تدفƴ إلǏ التƺير في كل   
ƘتجاهاǙا ƭوƮالن ǉفي هذ Ɣويحمل كل خطا Üسواء أكان زمانيا أم مكانيا Ü

Ʋ ذلǁ في العمل الدعوǐ الذǐ قام بǊ الرسول لحالتجديدÜ وندعوة إلǏ التƺير و
 وƮحابتǊ ما بعدÜǉ والعلماء اليومÜ ولهذا العمل -ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم–

  :وجهان
جتماعي يذاƳ بين الناƩ فيشتƺل بǊ في كل مرافƾ الحياة تداول ا: األول
Ǚجتماعيةا.  

ربانيينÜ ويسعǏ إليǐ Ǌ يهدف إلǏ تكوين جيل من الحكماء الوتداول ترب: الƛاني
  . وتدبرا وتبƮراما وتزكية ومدارسةالناƩ تعل
  Ÿرسول ا Ɲبمنه ǎوسلم-وكل من اقتد Ǌعلي Ÿا ǏلƮ- بالعلم Ǌعلي
Üالضالينوالعمل ǁليكون نبراسا ينير مسال .   
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وكما كان العمل خالƮا لوجǊ اŸ كانƘ النتائƝ مقبولة وفعاليتها في قوة الƽعل 
: قال-  وجلĊ عزŇ- عن اƮ-ŸلǏ اŸ عليǊ وسلم-لرسولاǗنجازǐ في قول ا

"ŃارŻكŃƲĈل Ńǅي مĆƈ ŉوĈüŬالن ĈهارŁربƈ ŁƲŻرك ŁعąƖاĆƈ ÛƃكĈفŁƿĈخƆ ŁرłǇ  "  
: وحذفƘ أداة النداءÜ أما المنادǎ فهو" ابن ƈدم" استهل الحديƚ بƋسلوƔ نداء 

  "خرƈǉ اركƴ لي من أول النهار أربƴ ركعاƘ أكǁƽ:" ابن ƈدمÜ ومضمون النداء
 عزŇ- أداة النداء كناية عن القرÜƔ ألن العبد يكون أشد قربا إلǏ اƘŸ فحذف
Ċهذا -وجل ƾأن يتحق Ÿراد اƋف Üǉناء سجودƛأ Ǚو ÜƔةالقرǚƮفي ال Ǚيكون إ .  

  .فالمرسل يريد التقرƔ من المرسل إليÜǊ والوسيلة في ذلǁ هي الǚƮة
أǐ تقرƔ لي " النهاراركƴ لي أول : "وقوة الخطاƔ متضمنة في الƽعل  

والقرƔ حيƚ   زيادة في الطاعةÜبǚƮة هي ليسƘ مƽروضة عليÜǁ ولكن هي
تجعلǁ دائما في Ʈلة بخالقÜǁ وƹرƯ التقرƔ بالركوƳ يƌدǐ إلǏ تحقيƾ فعل 

أǐ أقضي كل أعمالÜǁ واŸ هو الكƽيل بƋن يسهل عليǁ " أكƈ ǁƽخرǉ" الكƽاية
  .إنجاز عملǁ طوال ذلǁ اليوم

Ɣلي في أولفجملة الطل ƴارك Ƙركعا ƴالنهار أرب      ǁƽأك ÜƔالجوا
 هو تƋدية نافلة الضحÜǏ وهي ǚƮة - كما ذكرنا سابقا-ƈخرǉ والحديƚ هنا

 Ǐإل Ʃالشم Ƴاƽعند ارت ǏلƮالتƘمان ركعاƛ وأفضلها Üزوال  
 Ɣطل ǐذا أنجز المتلقي العمل الذƎف Üƚاألحدا ƴسرعة تتاب Ɣالطل Ɣوفي جوا

  .يعة وحاضرةÜ وهنا تكمن قوة الƽعل الدال علǏ الوعد سراǙستجابةمنÜǊ تكون 
والƺرƯ من ذلǁ هو إفادة المتلقين وتوجيههم إلǏ عمل الخير ألداء   

  . في أمر خالقهمالواجباƘ المƽروضة عليهم بƮدƾ وأمانة
Ʃرايƹ Əهنا مبدأ من مباد ƾويتحق Grice الحوارية وهو ƯفتراǙا 

ƾالمسب PrésuppositionÜ ا Ƙموجودة في فالمعلوما Ɣلمرسلة من المخاط
شعور المتلقي لذلǁ فالǚƮة من دعائم اǗسǚم يعرفها كل مسلمÜ كما يعرف 

 أمرنا أن نƮلي عليÜǊ -وجلĊ عزŇ- اŸ وأنƮ -ŇلǏ اŸ عليǊ وسلم–نبيǊ محمد 
   : بهذا الطلƔ وتوقيƴ ذلǁ في قولƮ -ǊلǏ اŸ عليǊ وسلم-وقد استبشر النبي

 Łƿي عليŃصلŮيł  الŃǅƈ ŻيŁƿرضĈا يƈłمŁ:" يا محمدÜ إن ربǁ يقول: الإنǊ أتاني ملǁ فق" 
ŁحƈŅدǅم  ćƈŉمĈتŁƿŬإال Łص ŬلŃيŽƖŻعل ŃيĈǈŁع ƃشńار..."  
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      : المتكلم إفادة المتلقي بخبر جديدÜ فقولǊفƽي بداية الحديƚ يريد 
 جاء ذاƘ يوم والبشر يرǎ في وجهƮ - ǊلǏ اŸ عليǊ وسلم- رسول اŸنŇإ"
  ". Þ إنا لنرǎ البشر في وجهǁ: لنافق

اǗفادةÜ والحالة  فالوƲيƽة التواƮلية في هذا المقام هي إعǚميةÜ هدفها  
 بادية واǙبتهاج ودǙئل السرور - ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم-هنا هي رƌية الرسول

 ƭيƮوهذا التخ Üالبشر ǉهذ Ɣراد القوم أن يعرفوا سبƋف Üالكريم ǉمحيا Ǐعل
 التي عليها ƮاحƔ الحال عند مǚبسة الƽعل لÜǊ فجاء الحال بالحال أǐ الهيئة

  .والحال قيد في عاملها وƮف  لƮاحبها"  وجهǊ فيوالبشر يرǎ"  جملة
إنا لنرǎ البشر في " ويƲهر إƮرار القوم علǏ معرفة ذلǁ في جملة

Ǌوأن المتكلم " إن"ـ فالتوكيد المضعف ب" وجه Üعلƽقوة ال Ǐلة علǙد Ü مǚو ال
  .اǙستƽهامفǊ هكن  ضمنيا لمعرفة سبƔ ذلÜ ǁ فƲاهرǉ الخبر وأماستƽهاماǙيريد 

  :وتشكيلة الخطاƔ في هذا الحديƚ كاǓتي
- Ǌأبي طلحة قول Ɣخطا :    Ÿوسلم- أن رسول ا Ǌعلي Ÿا ǏلƮ - جاء 

  "ا لنرǎ البشر في وجهǁنŮإ: ذاƘ يوم والبشر يرǎ في وجهǊ فقلنا
  .إنǊ أتاني ملǁ     فقال-سلم ƮلǏ اŸ عليǊ و-خطاƔ الرسول -
- ǁالمل Ɣيقول: يا محمد: فقال    خطا ǁإن رب....  
- Ǐتعال Ÿا Ɣأحد من :" يقول    خطا ǁعلي ǏلƮي Ǚ أن ǁأما يرضي

  ".راشأمتǁ إƮ ǙليƘ عليǊ عشراÜ وǙ يسلم عليǁ إǙ سلمƘ عليǊ ع
وهذا فيǊ تقوية للƽعل  " إنŇ"فنǚحƲ كل خطاƔ مدعما برابط التوكيد   

 والتوكيد في منƲور التداولية فعل .تماماهليجعل المتلقي يتابƴ بقية الكǚم بكل 
ǁالمل Ɣالنداء الوارد في خطا ǁل كذلƮالتوا Ǌرضƹ ميǚمحمد  اي: ك .

Ɣألهمية الخطا Ɣالمخاط Ǌتنبي Ǌرضƹ والنداء كما نعلم.  
 وتحمل" أما" وهياǙستƽتاƟكما يتقدم الƽعل اǗنجازǐ حرف من حروف   

والهدف منǊ هو تƋكيد ..." أما يرضيǁ " خاطƔ مǚطƽة في Ʈيƺة اǙستƽهام للم
 ÜƘعشر حسنا Ǌل Ǌعلي ǏلƮ أن كل من Ɣوالخبر للمخاط Ǌل Ǌكل من سلم علي

Ƙعشر حسنا.  
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   Ǐالمسلمين عل ƚهو ح ǐنجازǗعل اƽالمتضمن في هذا ال Ưرƺوال 
 فعند –سلمƮلǏ اŸ عليǊ و–اǗسراƳ في عمل الخير بالǚƮة علǏ النبي 

       نƩ بن مالǁ أƮحيƠ عن وƹيرǉ بƎسناد " األدƔ المƽرد " البخارǐ من 
–Ǌعن Ÿوسلم – عن النبي –رضي ا Ǌعلي Ÿا ǏلƮ– علي «:  قال ǏŮلƮ من 

 Ƙعشر خطيئا Ǌوحط عن Üعشرا Ǌعلي Ÿا ǏلƮ 1( »واحدة()ǐالبخار ǉروا (      
يها تذكير باألعمال  ف– ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم –فالǚƮة عن النبي   

اتباƳ سنتǊ وأن يواƮل العبد حياتǊ في طاعة اÜ Ÿ فالذكر يكون  الƮالحة و
  .متواÜǚƮ ويƮاحƔ الذكر العمل وتلǁ هي الƽائدة المرتجاة 

  Żƚل إذا وجد باƮالتوا ƾة ويتحقƺهم السليم للƽمين الƋلت ƭون ƾومتل 
  .خاطبون التƛƋير عامةÜ ويشتمل مجموƳ العملياƘ التي يتبادل بها المت

  łوالب Üالقدسية ƚيشمل األحادي ƭفالنůƚهو الرسول ا – Ǌعلي Ÿا ǏلƮ
  .هم الناƩ كافة والمسلمون خاƮة فيما يرويǊ عن ربÜǊ والمتلقي –وسلم 

   Ƙكما أن األشياء الخارجية قابلة كي تكون أدوا Ɣطالما أنها تخاط 
Ǌ سلوكناÜ وقد رأينا ذلǁ في تدخل في دائرة اǙهتمام وتƛƌر بكيƽية ما في توجي

 فهي سمة –عليǊ الǚƮة والسǚم–عǚمة البشر البادية علǏ محيا نبينا الكريم 
Ǘدراǁ كنههاÜ  ا بهم إلǏ اǙستƽسار تƛƋيرها في نƽوƩ المتلقين مما حدلها

  –كما أسلف ذكرǉ–وهدف ذلǁ هو التعلم ƛم العمل 
   Ɣعالة في تدعيم العملية التر ومن األساليƽال Ǌوهدف Üالحوار Üبوية

اǗقناÜƳ خاƮة إذا كان بطريقة حسنة تعتمد علǏ اختيار أرƾ العباراƘ وأخف 
 Ɣاني األساليƛالقدسي ال ƚفي الحدي Ǌدم وربƈ في الحوار القائم بين ǁذل Ʃونلم

 مƈ ÛŃلŻبĉĈ رŃǎƈŁ: " قالف ƈدم ربǊ في خشوƳ وتذللÜ راوحوالعشرينÜ حيƚ ي
ƃتخŽلĈقني بŁيĈدŁƿب  üقا Ý üقا ÛǍل "... :ǐنجازǗعل اƽال Ǐإل ǙوƮو üقا Ü"ĆƈŁرĆƈŃيŻƖ 
ĈإŃǅŽت ŃبŽƖŁو ĆƈŃصŻلŃحŽƖĆƈ ÛŁرĈاĈجĆƈ عيƃنŻƖĈإ ŻلŁالج ǍŬنŻق Ý ةĆüا :ŁبŻل Ǎ"  

فالطلƔ موجǊ من األدنǏ إلǏ األعلÜǏ حيƚ تƮدر الخطاƔ في هذا   
 ƔسلوƋب ƚينداء  الالحديƳحمل التضر Ňعز ŸĊوجل  ÜǊلحكمت Ƴوالخضو Ü " ǐأ

 ŇƔداة النداء " رƋف " ǐأ " Ǚأ ƭوالمتكلم حري Üفيها تذلل ÜƔوهي لنداء القري
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 يقول لǊ الرŇƔ «يسمعǊ أحدÜ فهي مناجاة بين العبد وخالقÜǊ وفي حديƈ ƚخر
ŇعزĊقال: "  وجل Þ أين Ǐوإل Þ Ňرƽأمني ت : ǁاستحيتÜ Ǚ ŇƔر " Ǚ ÜŇƔيا ر Ǚ ǐأ

  .)1( »عƘ عليǊ  من ذنبي وقد اطلƘاستحيأهرƔ منǁ ولكني 
فمحتوǎ النداء جمل استƽهاميةÝ ألم تخلقني بيدÞ ǁ ألم تنƣƽ في من   

 Þ ǁألم تسكني جنت ÜÞ ǁروح...Þ ǁضبƹ ǁرحمت ƾهام...ألم تسبƽستǙوا     
 من األفعال الكǚمية المتضمنة في القول و قد ƮنǊƽ سيرل –أشرناما ك –

 Ǌرضƹو ÜƘضمن األمرياǙوهوسا Üهمƽال Ɣم وطلǚائف تعƲالتداولية من الو 
 ǙإÜبين المتخاطبينŇدم أنƈ ادرة عنƮهامية الƽستǙم – الجمل اǚالس Ǌعلي – 

Ǚم وǚستعǙا Ɣمن با Ƙليس Ǌخالق Ǐإل Ÿيعلم أن ا Ǌألن Üهمƽال Ɣطل  ƣƽون Ǌخلق
Ǌجنت Ǌوأسكن ÜǊمن روح Ǌفي Ü من Ưرƺلكن ال Ü Ǌضبƹ Ƙسبق Ǌوأن رحمت

ية اŸ وعƲمتǊ وقدرتǊ ليƮل إلƹ ǏايتǊ ذلǁ هو اعتراف وإقرار بربوب
المنشودة وكƋن ما سبƾ تمهيد لنƽسǊ ليهيئها إلǏ التضرŸ Ƴ بخطاƔ فيǊ توسل 

  .ورƹبة ورهبة 
 ǁوقد أدرŇعز Ǐال المولƌالس ƴوق Ǌف عنƽفكان يخ Ǌوجل حرقت 

 كان ناجحا مƽيداÜ الخطاƔباǙستجابة وكانƘ نتائƝ الحوار إيجابيةÜ ألن 
  . اللسانياƘ التداولية مطالƔشروط التي هي من ال  لكلومستوفيا

 Ɣفي كل مرة الجوا ǎونر Üالƌجابة قدر السǗا Ƙفكان )Ǐي ) بلƽفالن
 ÜƔي إيجاƽالن ƴوالمتضمن وم ÜƩرايƹ ǉذكر ǐي بمبدأ التعاون الذƽهذا ي

 األربƴ وهي الكمية والنوعية والمناسبة والهيئةÝ فمساهمة المتخاطبين القواعد
 -عليǊ السǚم–م معنǏ الجملÜ كما أن المعلوماƘ التي ذكرها ƈدم كافية لƽه

 Ǌفي Ƙقيل ǐومناسبة للمقام الذ Ưموƺحيحة وواضحة وخالية من الƮ.  
      لتحقيƾ الƽائدة المتضمنة في الƽعل اǗنجازǐ دراج توتعداد النعم اس  

 "ĆƈĆƈرŃيŻƖĊإ ŃǅŽت ŃبŽƖŁو ĆƈŃصŻلŃحŽƖĆƈ ÛŁرĈاجĈعĆƈ يƃنŻƖĈإ ŻلŁالج ǍŬنŻق Ý ةĆüا : ŁبŻلǍ"    
  ...إن تبƘ و أƮلحƘ: فاǙستƽهام متبوƳ بƋسلوƔ شرط 

وهي للشÜǁ ألن التوبة واƟǚƮǗ متعلقين " إن " حرف الشرط   
  . باǗنسان واǗنسان كƛير الخطƋ والنسيانÜ فلم يبن الƽعل علǏ اليقين
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جاء مƮدرا بƋسلوƔ " أراجعي أنƘ إلǏ الجنة Þ " كذلǁ جواƔ الشرط   
Üعلƽفي ال ǁالش Ǐتحمل معن ÜهامƽستǙهام والهمزة من حروف اƽو الهمزة " است

 ويطلƔ بها جواǙ Ɣ يحتمل إǙ اƛǗباƘ )1(" لطلƔ التƮديƾ أو التƮور
 ملحة للعودة - عليǊ السǚم–   والنƽيÜوهذا تƋكيد لقوة الƽعلÜ ألن رƹبة ƈدم 

ن الوسيلة الƽعالة  عزاء معƮيتÜ Ǌ فطƾƽ يبحƚإلǏ جنتǊ التي أخرج منها ج
فيǊ حسرة وندم ) ألم (  كان عليÜǊ فالنƽي بعد اǙستƽهام التي تعيدǉ إلǏ ما

 Ǌإلي ǐوƋعن ركن شديد ي ƚوبح.  
  ƺروال Ɣمن هذا الخطا Ư Ơعة روحية يطمƽمن ƾتحقي Ǐهو السعي إل

الداعي إلǏ و .إليها كل من عرف قيمة وجودǉ في هذǉ الحياةÜ فطوبǏ لǖوابين
Ü وهذا رسولنا الكريم وقد تهيƘƋ لǊ األسباƔ لحمل هموم كƽاعلǊفعل الخير 

 Üويتقبل العمل اليسير Ɣعن المذن Ɣالضال ويتو ǐأن يهد Ǌاألمة يدعو رب
–لتمƩ ذلǁ في أوقاƘ اǙستجابة كيوم الوقوف بعرفة وهي من أركان الحƝ يو

 Ǚيكون الدعاء فيها مقبو.  
وارد في الحديƚ القدسي الƛالƚ نجازǐ الاǗيحملنا هذا العمل إلǏ الƽعل و

  ..."دعا ألمتǈ عشية عرƺة "...: والعشرين 
   Ü ƳقناǗا Ǐيهدف إل ƚأن وفالحوار في هذا الحدي ÝƔمقدمة هذا الخطا

فهذǉ جملة تقريرية " ألمتǊ عشية عرفة  دعا – ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم–الرسول 
Ÿوأن ا ÜخبارǗرضها اƹ عز وجل –Ǌقد أجاب  " :ĈإŮنŻƷ يŻفŃرŽƖŻل łهŃمŁم Żا خŻǘ 

ŬưالĈالłمŻƺ ÛĈƌĉĈنŽخƆ يŽƤĈل ƃلŁمƃưŽلĈومĈم ƃنłǈ "   
 يليǊ فعل ماƯ "إنŇ "  ويتƮدر الجملة مƌشر تداولي وهو أداة التوكيد   

 Üناءƛوجملة است Ƙرƽƹ " المƲال ǚالم "ما خƲوأخرج ال Ʃالنا ƴر لجميƽƹ فقد Ü
ƾناء من تعميم حكم سابƛما "  بواسطة أداة است ǚخ"Ü Ǌر لƽƺلم ي Ǌوقد أكد أن 

 Ǌعادل في خلق Ǌألن حكم ÜǊلوم منƲالم ƃƾخذ حƋي Ǐحت.  
 أن يشمل عƽوǉ وحكمƮ – ǊلǏ اŸ عليǊ وسلم–فكانƘ رƹبة الرسول   

 وتجسدƘ هذǉ الرƹبة في الخطاƔ الذǐ ترجǏ فيǊ اÜ ŸكلĊ الناƩ دون استƛناء
 بƋن يƽƺر للƲالمÜ ويعطي أǐ رÜŇƔ وفيǊ تضرŸ Ƴ: تعالǏ مستهǚ إياǉ بالنداء
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Ü لكن لم تتحقƾ نتيجة الخطاƔ حƃƾ المƲلوم من الجنةÜ وأن اŸ ذو فضل عƲيم
Ǌاني في حينها لقولƛعشية : " ال Ɣالرسول " فلم يج ƴوهذا ما دف– Ÿا ǏلƮ 

فلما أƮبƠ : "  إلǏ تكرار الدعاء في اليوم المواليÜ في قولǊ–عليǊ وسلم
  " .بالمزدلƽةÜ أعاد الدعاء 

 والتكرار تƋكيد للخطاƔ لما فيǊ من مرامي التداولية Ü ألنها تهتم   
 Ưرƺال ƾوتحق Üر هذا التكرار ناجحاƛفكان أ Üةƺستعمالي للǙا Ɣبالجان

Ǌالم لقولƲر للƽƺن يƋب ÜǊلدعاء نبي Ÿوهو إجابة ا Üل : " المنشودƋما س ƔجيƋف" Ü
ستحسانا لما منŇ اŸ بǊ  واستبشر ا- ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم–وهنا ضحǁ النبي 

  .علǏ عبادǉ في ذلǁ اليوم المشهود Ü يوم عرفة 
  Ǌألن ÜǊتبسم Ɣسر أبو بكر وعمر عن سبƽفاست Üالتبسم Ǌمافكان ضحك  

في ساعة متƋخرة من الليل وهي ساعة التƽرƷ للعبادةÜ ما هكان يƽعل ذلÜǁ و
Ǌأبو بكر وعمر: لقول Ǌلساعة م: فقال ل ǉإن هذ Üوأمي Ƙبي أنƋب ǁتضح Ƙا كن

Þ ǁأضحك ǐفما الذ Üأ -فيهاǁضحŸا  ǁجملة اعتراضية   " – سن ǉوهذ
دعائيةÜ فƋخبرهم أن عدو اŸ إبليÜƩ لما علم بƋن اŸ قد استجاƔ لدعائǊ وƽƹر 

Ü فدعا بالهǁǚ  وƹيƲاǊألمتÜǊ أخذ التراƔ فجعل يحƛوǉ علǏ رأسǊ حزنا من
Ǌعلي ǁفضح ÜǊما نزل ب Ǐوح عل Ǌم من جزعǚالس Ǌالخير ل Ƙفوا Ǐعل Ǌزن

 Ǌألمت ǊولƮو سلم –وح Ǌعلي Ÿا ǏلƮ  ")1(   
والƺرƯ من هذا الƽعل اǗنجازǐ هو تلقين المخاطƔ وإقناعǊ بƋن   

 Ǐالعبد عل Ʋيحاف Ǐحت Üيوم عرفة Ɣالدعاء مستجاǊلتƮ ب Ƙفي أوقا Ǌخالق
  .العباداƘ وǙ يƽوƘ علǏ نƽسǊ مƛل هذǉ الƽضائل 

هذا الƽعل تتمƛل في التƺلƔ علǏ المعاƮي وأن القوة المتضمنة في   
ووساوƩ النÜƩƽ وأن عدو اŸ أضعف من أن يقاومÜ وأمرǉ مضحǁ كما 

   .– ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم –Ʈورǉ الرسول 
Ňالعزائم و إنجازها عملي الة والدعاء قوة خطابية فع ǐتشحذ الهمم وتقو

  .الحياة كلƃهامتƮل ب
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 Ưبع ƚهذا الحدي ǐكما يحتوƘشاراǗتداولية  اا ƘǙمدلو Ƙلمكانية ذا
وهي تشير إلǏ عرفة و مزدلƽة :و يتحدد معناها في إطار المقامÜ نحو ذكر 

Ǌالمسلم ألنها من شعائر دين Ǚيعرفها إ Ǚ ÜƝفريضة الح Ƙأماكن عبادة وق Ü
 Ýالمتكلم ǉدƮيق ǐالذ Ǐفي إطار المعن Ǚهم إƽيمكن أن ت Ǚ Ƙالتعبيرا ǉوهذ

يوم خاƭ بالمسلمين ƹ ǙيرÜ والدعاء إنشاء في مجال كذلǁ الدعاء في هذا ال
 Ưة فعل ماƺيƮ في ǎجر ƚفي هذا الحدي ǉهرƲدعا " الممكن وم " Ǐمسند إل

Ü ومن دعا اǙ Ÿ يقنط أبدا من رحمتÜǊ  " - النبي ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم- "فاعل 
ألنǊ كرمǊ مطلÜƾ وفي الحديƚ إرشاد لǖمة إذا طلبƘ من خالقها مسƋلة أن 

زم وتعƲم الرƹبة أǐ تبالƸ في ذلǁ بتكرار الدعاء واǗلحاƟ فيǊ كما فعل تع
 حتƽƹ Ǐر اŸ للƲالمÜ ومن هنا ندرǁ أن فضل -عليǊ الǚƮة والسǚم–النبي 

 ǏƮيح Ǚيعد و Ǚ ǉعباد Ǐعل Ÿوكما يقال–ا  : Ÿائر في مقابل عدل اƺƮ Ǚ
 Ǌكبائر في مواجهة فضل Ǚو–  ƴالقدسي الراب ƚبهذا والعشرون  والحدي Ưينب

 فيما روǎ عنǊ ربƮ – ǊلǏ اŸ عليǊ وسلم –فعن النبي " الكرم الǚمحدود 
  ..."يا عبادǐ : تبارǁ وتعالǏ أنǊ قال

فتضمن الƽعل اǗنجازǐ في هذا الحديƚ أفعال النداء وأفعال األمر 
وƹرضها اǗبƷǚ واǗفهام واǗفادةÜ فهي تعالƝ قضايا خاƮة  .وأفعال التقرير

  .بƋحوال المسلمينÜ وذلǁ في أسلوƔ تداولي 
 ومنǊ إلƮ - ǏلǏ اŸ عليǊ وسلم–فالخطاƔ موجǊ إلǏ الرسول 

المنجزة في هذا الحديƚ فيها تƽاعل بين المرسل المسلمينÜ فƋفعال الكǚم 
   Ü والمنادǎ"يا " فƋداة النداء " يا عبادǐ : " والمرسل إليǊ ومن نماذجها النداء

 " ǐو قد " عباد Ǌوكما ذكرنا أن النداء من وسائل التنبي ÜƘعشر مرا Ƙتكرر
ولƘƽ اهتمام المخاطƔ لما سيلقي إليǊ من قول أما مضمون النداء ما جاء في 

  :الجمل الموالية لǊ و هي 
- ǐلم         يا عبادƲال Ƙي حرمƃإن  
-ǐكلكم ضال     يا عباد     Ǌمن هديت Ǚإ  
-ǐمن        يا عباد Ǚإ ƴكلكم جائ Ǌأطعمت   
- ǐيا عباد        Ǌمن كسوت Ǚكلكم عار إ  
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-ǐإنكم تخطئون بالليل و النهار         يا عباد  
-ǐعي        يا عبادƽوا نƺو لن تبل Ü فتضروني ǐوا ضرƺإنكم لن تبل

  فتنƽعوني 
-ǐخركملو أن أولكم        يا عبادƈ رجل ...و Ɣقل Ǐأتق Ǐكانوا عل

  واحد منكم 
-ǐخركم   ل    يا عبادƈ رجل ...و أن أولكم و Ɣأفجر قل Ǐكانوا عل

  واحد منكم 
-ǐخركم     يا عبادƈ عيد ...   لو أن أولكم وƮ قاموا في...  
-ǐيها لكم     يا عبادƮإنما هي أعمالكم أح   ...  

  :ƛم تƋتي الجمل الطلبية 
  – فاستƽƺروني– فاستكسوني– فاستطعموني– فاستهدوني–Ǚ تƲلموا  -

 الناƩ بƋن يلتزموا  وجلĊ اǗنجازÜǐ في دعوة اŸ عزŇ تƲهر قوة الƽعل
  .أوامرǉ لما فيها من خير 

 أن يبلƮ – ƸلǏ اŸ عليǊ وسلم–واǗفادة تكمن في رƹبة الرسول   
المسلمين مجموعة من التعاليم اǗلهيةÜ فتوƮلهم إلǏ بر النجاƟ وتنƽعهم في 

  .حياتهم العملية 
 األفعال  منفيǊ التكرار الذǐ يعدفتنوƳ الخطاƔ في هذا الحديƚ وكƛر   

       ..." كلكم عار.." " .كلكم جائƴ: " الكǚمية التي تهدف إلǏ التƋكيد مƛل
  ..." وإنسكم و جنكم  أن أولكم وƈخركمÜ لو" 

  .."إنما هي أعمالكم أحƮيها لكم : "  في قولǊ كذلǁ التƋكيد بالحƮر
  ƽت Ǐيتسم بالبعد التداولي يهدف إل Ƴل بين وهذا التنوƮعيل التوا

 Ǌفي ǁوكذل ÜƩالنا Ʃوƽقية في نǚالقيم األخ Ʃرƹو ÜƔŽوالمخاط Ɣالمخاط
         العقل علǏ أعماƾ الشريعةÜ فنجد الرسول فتƠ نوافذو.تلقين العقيدة 

 يهتم بكل جوانƔ الحياة اǗنسانيةÜ ويƮوƹها في –ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم–
 ǐرƲالن Ɣقية تتضمن الجانǚة أخƹياƮ Ǌالعملي شرع Ɣوالجان.  

   ǁسلو Ǌير لتوجيƛƋكما رأينا كل وسائل الت ƚة هذا الحديƺل Ƙواحتو
  .الناƩ الوجهة الƮحيحة لƽهم مقاƮد الشريعة 
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  ƌر وشرط شووفرة المƮوح Ɣالتداولية من نداء وتوكيد وطل Ƙرا
 Ǌإنجاز عمل في Ǐالمخاطبين إل Ǌرضها تنبيƹ ÜǐنجازǗعل اƽقوة لل Ƙأعط

  .قƾ مƮالحهم أينما وجدوا فائدة لهمÜ ويح
 علǏ أمتǊ حتǏ تكون – ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم–وهذا حرƭ من النبي   

Ü وحبǊ لدينǊ جعلǊ يرƔƹ في  بحبل اŸ المتين وركنǊ الشديدقوية معتƮمة
 لهم األسباƔ كما فعل مƴ قريƫ يهيƐأن يدخل الناƩ كافة فيÜǊ محاوǙ أن 

 الƽƮا ذهباÜ طمعا في زخرف عندما طلبوا منǊ أن يدعو اŸ لهم ليجعل
الدنيا ومادياتهاÜ ولكن اŸ وعدهم بما هو أفضل وأبقÜǏ وتوقيƴ ذلǁ في 

 Üوالعشرين Ʃالقدسي الخام ƚللنبي «الحدي ƫقري Ƙقال – Ǌعلي Ÿا ǏلƮ 
    »:...  نƌمن بǁ وعل لنا الƽƮا ذهباÜ  أدƳ لنا ربǁ أن يج–وسلم 

  ǐنجازǗعل اƽفال " :ĈإŃǅĈش ĊئŻƖŻƺ ŻتŃحŽƖŻل łهŃمŁب ŁابŬالت ŃوŁبĈةŁو ŉالر ŃحŁةم"   
دƳ لنا ربǁ أن يجعل لنا ا:  جاء الخطاƔ في المقدمة متضمنا لجملة طلبية

 ǁمن بƌون Üا ذهباƽƮال "... Ɣالرسول فالمخاط ƔŽوالمخاط ƫقري– ǏلƮ
والƺرƯ من الƽعل الكǚمي هذا هو تحقيƾ فائدة ƈنية . -اŸ عليǊ وسلم 

Ÿمن ا Ɣوهي الطلŇعز Ċوجل  ƾل هذا يتحقƮوإن ح Üا ذهباƽƮأن يجعل ال 
  .اǗيمان 

" وتƽعلون Þ : "  ليتƋكد من قولهم – ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم–فبادر الرسول   
 Ýƾعل السابƽشر تداولي لتقوية الƌهام مƽستǙوا "ǁمن بƌكيد " ونƋوهو ت

ية  علǏ هدا–سلم و ƮلǏ اŸ عليǊ –حرƭ النبي إلǏ للمعنÜǏ ويƌول هذا 
 ƳقناǗأساسها ا Üالوسائل Ǐم بشتǚسǗرسالة ا Ƹفي تبلي Ǌبتƹور ÜƩالنا
 Ɣخر استيعاǔل Ǐليتسن ƾǚƺان Ǚو Ǌفي ǉإكرا Ǚ Ɣة خطاƹياƮ وطريقتها

  .ƈلياƘ الدعوة وتƽهم الخطاÜƔ ومن ƛم يتحقƾ اǙعتقاد
ملƘ أفعال الكǚم المعاني المباشرة فيها جدال بالتي هي أحسن ليƽهمǊ فح  
  .اطƔ قبل أن يتƛƋر بمقƮدǉالمخ

 – عليǊ السǚم –اŸ لهمÜ فƋتاǉ جبريل  وعندما تيقن من قƮدهم دعا
إن شئƘ أƮبƠ لهم الƽƮا : عليǁ السǚمÜ ويقول لǁ  إن ربǁ يقرأ«: فقال



 156

ذهباÜ فمن كƽر بعد ذلǁ منهم عذبتǊ عذابا Ǚ أعذبǊ أحدا من العالمينÜ وإن 
  . »بل باƔ التوبة والرحمة : " قال " شئƘ فتحƘ لهم أبواƔ التوبة والرحمة

 Ÿا Ɣفكان جوا–ŇعزĊب– وجل Ƌ نسانǗعقل ا Ǐول إلƮالو Ǌايتƹ Ɣسلو
وإلǏ بƮيرتǊ فتتولد الƽكرة النابضة بالحÜƾ المذعنة لناموƩ الكون دون جدال 
 Ƙختيار أسندǙا Ǌومهمت Üǁعل أو الترƽال Ǌفي ǎيتساو Ɣفي خطا Üمراء Ǚو

وإن شئƘ ...إن شئƘ أƮبƠ لهم الƽƮا ذهبا " –Ǌ وسلم ƮلǏ اŸ علي–للرسول 
فالقضية عقائديةÜ وما كان الرسول الكريم " فتحƘ لهم باƔ التوبة والرحمة 

أن النƩƽ البشرية ƮاحƔ العقل النافذ أن يميل إلǏ أهواء قومÜǊ ألنǊ يعلم 
ƹضƔ اŸ شديدÜ وأن وعدǉ قاطǙ ƴ  ضعيƽة Ǚ تقاوم اƹǗراءÜ ويعلم أيضا أن

محالةÜ واǗشكالية هي كيف يتوƮل إلǏ إحداƚ اǗقناƳ واستحضار اǗرادة 
إن كانوا هدايتهم إلǏ اǗيمانÜ و التي تخدم هدف الحديƚ في إƟǚƮ الناÜƩ و

Üǁيدركون ذل Ǚفا Üطرة السليمةƽلبة في هذا المقام تكون للƺحكمة ن وال Ƙبر
ل وأبقǏ ألمتǊ  في اǙختيار ما هو أفض– ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم–الرسول 

  "بل باƔ التوبة والرحمة : " حرƮا علǏ منƽعتهم فقال
 Ƴإقنا Ǐفادة في إطار تداولي يهدف إلǗالنتيجة مرتبطة بقانون ا ǉوهذ
اǓخر عن طريƾ مخالƽة ما يدعون إليǊ ألن فيǊ هǚكهمÜ ويختار لهم األفضل 

 أوحǏ بها الذǐ فيǊ نجاتهم ليحملهم علǏ إدراǁ وتƮور الرحمة اǗلهية التي
  .السياƾ النƮي 

فكانƘ األفعال مباشرة ومƛƌرة في مخاطبة النÜƩƽ تستجيƔ للبعد 
 في الدعوة إلǏ اÜŸ ألن - ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم- اǚƮǗحي الذǐ اتبعǊ الرسول

عبادة اŸ ن في المجتمƴ التي Ǚ تƋتي إǙ بالموقف عقائدǐ يخƭ قيمة اǗنسا
 Ǌواللجوء إلي Ǌيمان بǗوا ǉالذنووحد Ƙرƛإذا ك Ɣفبا Ɣالكرو Ƙواشتد Ɣ

ƴواس Ǌخير رحمت ǉوما عند Ü.  
  أجاƔ اŸ عن طريƾ جبريل   دعا ربǊ   دعوا الرسول    فالقوم 

  .تقبل التوبة و الرحمة     القوة المتضمنة في القول 
والƺرƯ منǊ حƚ اǗنسان علǏ التمسǁ بحبل اŸ واǙعتƮام بǊ ليƽƺر 

  .ورحمة اŸ باقيةلÜǊ فكنوز الدنيا فانية 
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  التواƮليةقدسية تلǁ المقدرة ما نلحǊƲ في األحاديƚ الو

Communicative Compétence  التي ذكرها ديل هايمز D.Hymes  
علǏ وجوǉ  وهي أن نتجاوز وƮف الƮيƸ المستعملة في اللƺة لنركز) 1972(

ة لكǚ المعرفة المشتركة بين المتكلم والسامƛ ƴم علǏ اǙستعداداƘ اǗدراكي
تعديƈ ǚخر لهاÜ وهو  ) John Gumperz )1982الطرفين واقترƟ جمبرز 

تي يملكها لواǙتƮالية اÜ المعرفة اǙتƮالية هي معرفة األدواƘ اللسانية
المتكلمون والمستمعون من أجل أن يخلقوا حالة معينة تمكنهم من اǙنخراط في 

  .)1( الحديƚ لجعلǊ مستمرا
Ʈالية عبر سطور الحديƚ السادƩ والعشرين وتتجلǏ هذǉ المقدرة اǙت

 Ɣور الخطاƮ ورة منƮ Ǐفي أرق.  
ما يǚحƲ في هذا الحديƚ وفرة أسلوƔ الحوارÜ وتنوƳ الجمل بين و  

  :فالخبر تتضمنǊ الجمل اǓتية .الخبر واǗنشاء
-  ƔاƮبنذإن عبدا أŇذنبا :  قالماا ورب Ɣأذن.  
 .ا ƛم مكƚ ما شاء اƛ Ÿم أƮاƔ ذنبا أو أذنƔ ذنب -

-  Ÿما شاء ا ƚم مكƛ... 

   ÜǊب Ʋƽحة ما يتلƮ ولية المتكلم عنƌمس Ɣتترت ƚحي Üتقرير Ǌوالخبر في
 Ʃƽوالتعبير عما في الن ÜليةƮالحاجة التوا ƴالخبر بداف Ǐنسان إلǗا Ƌويلج.  

 Ǌفي قول ÜǊر لƽƺأن ي ǊŇالعبد من رب Ɣنشائية فهي تتضمن طلǗأما الجمل ا :
فالطلƔ هنا من األدنǏ إلǏ األعلÜǏ "  فاƽƹر أƮبƘ: الرŇƔ أذنبƘ ذنبا وربما ق

Ü واعلم أن أƮل الدعاء أن يكون علǏ لƲƽ األمر Ü و إنما استعƲم فهو دعاء 
 ǁالدعاء لمن فوق  Ü ǁو األمر لمن دون Ü2(" أن يقال أمر(.  

والجملة كما نǚحƲ تتضمن نداء ƛم إقرارا ƛم طلباÜ وقد تكررƘ لتكرار   
 منƲور التداولية يƽيد التƋكيدÜ فالعبد مƮر علǏ التوبةÜ من الذنÜƔ والتكرار

Ǌر لƽƺأن ي ǉفيدعو Ǌخالق Ǐفيها إل Ɣكل مرة يذن Ƌيلج ƚوهو متيقن أن . حي
Ǌسبحان ǉو بيدƽالع.  

                                                 
  .04 ص- 2003-  385و الجملة ، مجلة الموقف األدبي ، العدد  نحة مازن الوعر ، نظرية تحليل الخطاب واستقاللي- 1
، األصول في النحو ، تحقيق عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة )أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي( البغدادي - 2

  .170 ،ص1988 ،3بيروت،ط
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   Ÿهر كرم اƲوي–ŇعزĊفي تلبية – وجل Üحدود ǚكل مرة في  ب Ǌدعائ
Ǌقول : ÜǊخذ بƋو ي Ɣر الذنƽƺا يŌرب Ǌأن ل ǐأعلم عبد ǐلعبد Ƙرƽƹ... يقول Ǐحت

  ".ƽƹرƘ لعبدƛǚƛ ǐا فليعمل ما شاء 
   Üاللطف واللين Ɣوسمة هذا الخطا" ǐأعلم عبد " Ǐهام يخرج إلƽستǙفا

ـĘها  يجƔ أن ƹرƯ الخبرÜ ويƽيد التقريرÜ أن العبد فعǚ قد علم أن هناǁ إل
ر يƌوƔ إليǊ المذنƔ ليƽƺر لÜǊ وقد تكررƘ الجملة Ü فكلما تكرر الطلƔ تكر

Ɣويحمل دائما نتيجة متوقعة . الجوا.  
  Ɲر عن نتائƽإذا أس Ɣأما إذا ألن الخطا ÜǐيرƛƋالت ǉقد دورƽسي ǊنƎسلبية ف 

 " Ɣوية للخطاƺالل Ɣالتراكي Ǌرضƽت ǐستنتاج المنطقي الذǙمن ا ƾنس Ǐاستند إل
  )1(."فƎنǊ يƌدǐ إلǏ التواƮل والحوار 

  ǐنجازǗعل اƽكما رأينا في ال ǁذل ƾوقد تحق "  ǐلعبد Ƙرƽƹ " Ɲفالنتائ
 Üفي حوار بناء Üل مستمر بين الطرفينƮرة والتواƛƌألن ما " إيجابية وم

 ƾسيا Ǌما يقتضي Ǐسسا علƌتجعل الحوار م Ɣوية للخطاƺالبنية الل ǉرزƽت
التراكيÜƔ ومن ƛم تƽهم مقاƮد المخاطƔ فيتمكن من محاورتǊ بالطريقة التي 

  )2(".ألقوǎتƽرƯ التواƮل وتƛƋير ƮاحƔ الحجة ا
  Ɣمن أسالي Ǌفي Ɣأن الخطا Ǐالقدسي تدل عل ƚلة في الحديƛاألم ǉوهذ 

Ɣوهي أسالي ÜǊلمام بǗعن ا Ʃل ما يعجز الدارƮاهــر التواƲالحوار وم 
 : ةـل في جملـوة الƽعـمتƮلة بمعاني أفعال الكǚمÜ ونجد ق -كما ǙحƲنا-
مادمƘ  تذنƛ Ɣم : " قال اǗمام النووǐ في هذا المعنǏ" فليعمل ما شاء " 

 Üرƛأو أك Üأو ألف مرة Üمائة مرة Ɣلو تكرر الذن Ǌوأن Üǁل Ƙرƽƹ ÜƔتتو
وتاƔ في كل مرة قبلƘ توبتǊ وسقطƘ ذنوبÜǊ ولو تاƔ عن الجميƴ توبة واحدة 

 Ǌتوبت ƘحƮ ة الجملة الطلبية . )3( "بعد جميعهاƺيƮفليعمل " ف " ƾلمطل Ƙجاء
دأ الƽائدةÜ وتطابƾ األقوال األفعالÜ وهذا وهكذا يتحقƾ مب" ما شاء : " العموم

  .ƹرƯ تربوǐ وإǚƮحي تهدف إليǊ رسالة اǗسǚم بكل أبعادها 
  :ونحاول تلخيƭ ما ذكر في الجدول اǓتي

                                                 
  .09 آمنة بلعلى ، ص- 1
  .10، صنفسه المرجع - 2
 .292 األحاديث القدسية ، ص- 3
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  مƊشراتها  اƷراضها  األƺعاü اإلنجازية

  :الحديƚ األول 
أنا عند Ʋن عبدǐ بي « 

  »وأنا معǊ إذا ذكرني 

 يندرج ضمن Ʈنف -
Ÿفا Ƙالوعديا ǉيعد عبد 

بالتقرƔ إليǊ ما دام 
ǉو يعبد ǉيذكر  

ياء "Ü "أنا : "  الضمائر-
 Ü"هاء الƺائÜ"Ɣ"المتكلم

  " هو " 
  "..إن" Ü"إذا : " الشرط-
  

   : الحديƚ الƛاني
» Ǌئكتǚوم Ÿإن ا 

 ƾيطوفون في الطر
  »...يلتمسون أهل الذكر

 يندرج ضمن -
التقريراƘ يƽيد استمرار 
Ǐئكة علǚطواف الم 

  حلقاƘ الذكر 

  " إن : "  التوكيد -
 :القسم-:  الحوار -
 " Ÿو ا "  
  "لو " إذا Ü : "  الشرط -

ƚالƛال ƚالحدي: :   
 من ƮلǚƮ Ǐة لم «

يقرأ فيها بƋم القرƈن فهي 
  »خداج 

- Ƙيندرج ضمن األمريا
فيها أمر ضمني لكل 
مƮل أن يقرأ الƽاتحة 

 ǊتǚƮ في  

 " إذا " Ü"مłن : " الشرط -
كرر الƽعل :  التكرار-

  ƛǚƛا 

ƴالراب ƚالحدي:   
تيتهما  أبشر بنورين أو«

 ǁتهما نبي قبلƌلم ي
فاتحة الكتاÜƔ وخواتيم .

سورة البقرةÜ لن تقرأ 
 Ǚبحرف منهما إ

Ǌأعطيت«    

 يندرج ضمن -
 ÜǊتوجي Ǌوفي Ƙاألمريا

إرشاد إلǏ قراءة و
الƽاتحة وخواتيم سورة 
البقرة لما لها من فضل 

  عƲيم 

- Ɣبشر أ:  الطل  
  إǙ أعطيتǊ : القƮر-

Ʃالخام ƚالحدي :   
مÜ تƽرƷ  يا ابن ƈد«

 ǁدرƮ ǖلعبادتي أم
ǁوأسد فقر ÜǏŹنƹ ...«  

 يندرج ضمن -
 Ǌرضƹو Ƙاألمريا

ƟǚƮǗة واƲالموع  

  " يا ابن ƈدم : "  النداء -
- Ɣالطل  : Ʒرƽت  
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   :ادƩسالحديƚ ال
» ǁن منزلƎف Ǌوارق ǉاقر 

    »اعند ƈخر ƈية تقرƌĉه

 يندرج ضمن -
 Ǐعل ƚح Ǌفي Ƙاألمريا
Ǌن و مدارستƈقراءة القر  

   

- Ɣالطل  ": Ǌوارق ǉاقر "
  "إنŇ : " التوكيد-

ƴالساب ƚالحدي:   
»... Ü فيقولون يا جبريل

: ماذا قال ربÞ ǁŇ فيقول 
 ƃƾالح Üƃƾالح«  

 يندرج ضمن -
 Ǌفكل ما أنزل ƘخبارياǗا

 ƃƾهو ح Ÿا  

  "يا جبريل : "  النداء -
  الحوار -

  :الحديƚ الƛامن 
إنŇ اŸ عز وجل  ...«

  »يباهي بكم المǚئكة 

 يندرج ضمن -
 ƚح Ǌفي ƘخبارياǗا
 Ÿال بذكر اƺنشǙا Ǐعل  

  " أنŇ : " التوكيد -
   الحوار -
  
  

ƴالتاس ƚالحدي:   
 من شƺلǊ القرƈن « 

وذكرǐ عن مسƋلتي 
أعطيتǊ أفضل ما أعطي 

  »...السائلين

 يندرج ضمن -
ياƘ يعد اŸ الوعد

  الذاكرين بالجزاء العƲيم

  "مłن "  الشرط -
  "أفضل : "  التƽضيل -
  

  :الحديƚ العاشر
  أخرجوا من النارÜ من«

Ü أو خافني  يوماذكرني
  »في مقام 

 يندرج ضمن -
 Ÿمن ذكر ا Ƙاألمريا

  وخافǊ يدخل الجنة 

- Ɣأخرجوا : "  الطل"  
  "مłن : "  الشرط -

   :الحديƚ الحادǐ عشر
»...  Üمن يدعوني

فƋستجيƔ لÜǊ من يسƋلني 
فƋعطيÜǊ من يستƽƺرني 

 Ǌر لƽƹƋف«  
  

 يندرج ضمن -
الوعدياƘ حƚ العباد 
 Ɣوطل Ÿذكر ا Ǐعل

 Ǌمعونت  

-Ǚهام اƽن  : " ستłم"  
تكرار أسلوƔ : التكرار-
Ǚهاماƽست   
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   :الحديƚ الƛاني عشر
»...  ǁرنƮتي ألنŇوعز

  »ولو بعد حين 

درج ضمن ــ ين-
 نƮر اƘ يعد اŸالوعدي

ول ــوقب نـالمƲلومي
  دعواتهم 

  "وعزŇتي :"  القسم -
  "ألنƮرنǁ : "  التوكيد-
  " لو : "  الشرط -

   :رشالحديƚ الƛالƚ ع
ي ـا دعوتنـإنǁ م...«

ي ƽƹرƘ لǁ ـورجوتن
لقيتǁ بقرابها مƽƺرة ...
...ǁر لƽƹأ ...« 

 يندرج ضمن -
 Ƙفمهما كان Ƙالوعديا
 الذنوƔ يƽƺرها اŸ إذا

Ǌخالق Ǐالعبد إل Ƌلج  

  "إنŊ : "  التوكيد -
  "ما : " الشرط -
  "بن ƈدم يا: "  النداء -

   : الحديƚ الرابƴ عشر
وها كما قال ــكتبا..«

 ǐعبد«   

درج ضمن ـ ين-
 Ǐعل ƚح Ǌفي Ƙاألمريا

 Ÿذكر ا  

- Ɣكتبوها ا: "  الطل "  
   الحوار -
  
  

   :الحديƚ الخامƩ عشر
فƎني قد أعطيتǊ ما  ...
  اÜ وأمŇنتǊ ممŇا يخافرج

«  

درج ضمن ــ ين-
التقريرياƘ يخبر اŸ أن 

  وعدǉ نافذ 

  إني :  التوكيد -
-ƾالتحقي " : Ǌقد أعطيت"  

   :الحديƚ السادƩ عشر
»... Ÿفذكر ا Ʋن استيقƎف

دةÜ فƎن ــانحلƘ عق
ÜƋتوض...ǏلƮ نƎف ...«  

درج ضمن ــ ين-
اǗخبارياƘ وهو اǙلتزام 
Ƙفي كل وق Ÿبطاعة ا   

  "إن : "  الشرط -
- Ɣالتعقي ƴم Ɣالترتي  :
  ..."فƎن " 

   :الحديƚ السابƴ عشر
ما خلƾ اŸ عز وجل ل «

:  قال–عليǊ السǚم –ƈدم 
 Üǁوواحدة ل Üواحدة لي

ǁوواحدة بيني وبين ...«  
  

درج ضمن ــين -
م ـاƘ تقسيــالتقريري

األعمال المنجزة بين 
  .المتخاطبين 

 التƮƽيل بعد اǗجمال -
  ..."أمŊا التي لي " : 



 162

   :الحديƚ الƛامن عشر
بسم اŸ : من قال ...«

توكلƘ علǏ اǙ Ÿ حول 
Ǚيقال  و ÜŸبا Ǚقوة إ
Ǌل : Ǐوتنح Ƙووفي Ƙيƽك

  »عنǊ الشيطان 

 يندرج ضمن -
 Ƙإالتقريريا Ʃرشاد النا

إلǏ التواƮل الرباني 
فيتحقƾ لهم األمن 

 Ʋƽوالح  

إǙ : "  أسلوƔ القƮر -
 Ÿبا"  

 يƘ قكƽيƘ وو: اǗقرار -

   :الحديƚ التاسƴ عشر
أǙ أدلǁ علǏ كلمة ...«

 ƫالعر Ƙمن تح... Þ
Ǚحول و Ǚ تقول Ǚقوة إ 

Ÿعز با Ÿفيقول ا Ü
أسلم عبدǐ : وجل

  »واستسلم 

 Ƙيندرج ضمن الوعديا
كل من ذكر اŸ سلم 

Ǌعقاب  

-  Ưالعر " :Ǚأ"  
  "أسلم : "  اǗقرار -

   :الحديƚ العشرون
ابن ƈدم ـ  : قال...«

اركƴ لي من أول النهار 
 ǁƽأك Ü Ƙركعا ƴأرب

 ǉخرƈ«  

- Ƙيندرج ضمن األمريا
األمر ألداء ǚƮة النافلة 
 Ǌنسان يقيǘل Ʋƽح Ǌفي

 ǉنهار  

  "ابن ƈدم : "  النداء -
- Ɣالطل  " : ƴارك"  

  :الحديƚ الواحد والعشرون 
أما يرضيǁ : يقول...«

أن Ǚ يƮلي عليǁ أحد 
Ƙ عليǊ من أمتǁ إƮ Ǚلي

  »... عشرا

 يندرج ضمن -
البوحياƘ رفƴ لمقام 

ƮلǏ اŸ عليǊ –النبي
 بǚƮة الناƩ –وسلم
 Ǌعلي  

-Ưأما : "  العر "  
إƮ ǙليƘ : "  القƮر-

"...  

  :الحديƚ الƛاني و العشرون 
»... Ƙإن تب Ƙقال أرأي

 Ƙأراجعي أن ÜƘلحƮوأ
  »بلǏ : إلǏ الجنة Þ قال

 يندرج ضمن -
 في البوحياƘ اعتذار ƈدم

لكن رحمة ندم و حسرة 
  اŸ واسعة 

  "إن : "  الشرط -
  "أراجعي : "  الرجاء -
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  :الحديƚ الƛالƚ و العشرون 
ة ـǊ عشيـدعا ألمت...«

ƔجيƋف Üي قد ـإن: عرفة
 ǚلهم ما خ Ƙرƽƹ

  »...الƲالم

درج ضمن ــ ين-
 Ÿيخبرنا أن ا Ƙالتقريريا
يƽƺر ذنوƔ عبادǉ إذا 

  أنابوا إليǊ مخلƮين 

   "إنŇ: " وكيد  الت-
- ƾالتحقي  " : Ƙرƽƹ قد

  " لهم 

 ƚو العشرون الحدي ƴالراب:  
ا عبادǐ إنƃي ــي ...«

حرمƘ الƲلم علǏ نƽسي 
اÜ ـوجعلتǊ بينكم محرم
ادǐ ـفǚ تƲالمواÜ يا عب

ال إǙ من ـم ضـكلك
Ǌهديت...«  

  

درج ضمن ــ ين-
 Ÿينهانا ا Ƙعز -األمريا

 عن الƲلم فيما -وجل
ا بطلƔ ــبينناÜ ويƋمرن

 Ǌالهداية و كل النعم من . 

  "يا عبادǐ : "  النداء -
  "إنŊ : "  التوكيد -
  "Ǚ تƲالموا : "  النهي -
- Ɣاستهدوني : "  الطل"  

 :الحديƚ الخامƩ والعشرون
»... Ƙفتح Ƙم هلإن شئ

  »...باƔ التوبة والرحمة

درج ضمن ــ ين-
 ǉعباد Ÿيعد ا Ƙالوعديا

  بƋن يستجيƔ لهم 

  "إن : " ط  الشر-
فتحƘ لهم : "  الوعد -

"...  
  :الحديƚ السادƩ والعشرون

دǐ أن لǊ ـأعلم عب...«
ƽƺا يŇخذ ـربƋوي Ɣر الذن

 ǐلعبد ſƘرŽƽŽƹ ÜǊب«  
  

درج ضمن ــ ين-
البوحياƘ يتوسل العبد 
 ÜǊبذنب Ǌويعترف ل Ǌلرب

  و اƽƹ Ÿور رحيم 

  "أنŊ : "  التوكيد -
  "ƽƹرƘ : "  اǗقرار -

  
حƮر لǖفعال اǗنجازية وأƹراضها و مƌشراتها نستخلƭ أهم بعد هذا ال

  : ميزاتها 
باǗيجاز ة قد اتسم الƽعل اǗنجازǐ في األحاديƚ القدسي: از ــاإليج - 1

ني هذا عن التƮƽيƘǚ المملةÜ ألن المقام إبƷǚ المتلقينÜ يƺواǙختƮار و
  .طمئن النƽوƩ يو الكǚم الموجز يستهوǐ القلوƔ و



 164

 – ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم –أقوǎ اǗبƷǚ في كǚم النبي : "  ذلǁوقال العقاد في
هو اجتماƳ المعاني الكبار في الكلماƘ القƮارÜ بل هو اجتماƳ العلوم الوافية 

 Ƙوقد يبسطها الشارحون في مجلدا Ƙكلما Ư1(" في بع(  

 :شيوƈ Ʊسلوب الشرط  -2
Ǌ في الƺالƔ ملجوالشرط من األساليƔ التي تحمل سمة التجدد والتƺييرÜ ألن 

Ǌونسق ÜارƮختǙفعلية ويتميز الشرط أيضا با : Ǌأداة و جملة الشرط و جواب. 

  .فهو أسلوƔ مباشر وواضƠ ومƛƌر في المتلقين 
 :شيوƈ Ʊسلوب التوكيد  -3

 ƴية متداولة مƮوالتعليم وهي خا Ƹومهمة التبلي ƾƽالتي تت Ɣالتوكيد من األسالي
م الشǁ ويستƺلƾ عليهم الƽهم فتكƛر  فينتابهن يتلقون الكǚم أوŇل مرةÜالذي

Ƹ أن يƌكد قولǊ بƋساليƔ متعددة ولذلǁ لها بعد تداولي  المبلƃفيضطرÜ تساǙƌتهم
 .عميƾ في توضيƠ المعنǏ وتحقيƾ التƛƋير 

 :شيوƈ Ʊسلوب القسم  -4
 والقسم  Ü"ي تĉعزÜ "Ŋ و" واŸ : " القسم في األحاديƚ القدسية ألƽاǊƲ كاǓتي

 .النƩƽ البشرية إلǏ الطاعاƘ توكيد هدفǊ هداية 

5-  ƅسلوب النداƈ: 
إن النداء الموجǊ إلǏ رŇƔ العزة متضمن معنǏ الدعاء Ü فيجعل اǗنسان في 

Ǌمعية خالقƩفيح  ÜيمانǗطعم ا ƾفيتذو Üنƈ في كل Ǌيجيب ÜǊمن Ǌبقرب 
ǊƲاƽوأل" : ŇƔر" Ü " ŇƔر ǐوأفعال األمر المباشرة نحو"أ Ü " : ر ليƽƹأما " ا
فƽيǊ " يا عبادÜ "  ǐ"بن ƈدم يا" Ü "ابن ƈدم  : " وجǊ إلǏ العباد فƋلƽاǊƲالنداء الم

 مǚطƽة ورفƾ ولين لتهذيƔ النƽوƩ والسمو بها إلǏ عالم الطهر والجǚل 

 :ƈسلوب التكرار  -6
 والعباراƘ إذا  بتكرار بعƯ األلƽاƮ –ƲلǏ اŸ عليǊ وسلم –يقوم النبي 

ǁالمقام ذل Ɣالتكرار التوكيدتطل Ưرƹو Ü القويمة في عقول Əالمباد ƣلترسي Ü
المستمعينÜ ألن درجة الƽهم عند المتلقين تتƽاوÜƘ فبالتكرار يتمكنوا من 

 . استيعابها والعمل بها 

                                                 
  .117 ، ص1969، عبقرية محمد ، دار الكتاب العربي ،) عباس محمود (  العقاد - 1
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 :ƈسلوب الحوار -7
فهذǉ السمة شائعة في األحاديƚ القدسيةÜ فمرة يكون بين اŸ ومǚئكتÜǊ ومرة 

ƮلǏ اÜ– Ÿ وحينا بين النبي  والمǚئكة– لǏ اŸ عليǊ وسالم–أخرǎ بين النبي
   والناƩ –عليǊ وسلم

 التبليƸ والتعليم واǗرشاد والتوجيÜǊ وهو تواƮل  والƺرƯ من الحوار  
ƳقناǗا Ǌاية منƺحي بين الطرفين ال.  

باǗضافة إلǏ ما سبƾ نجد بعƯ السماƘ المميزة التي تكسƔ الƽعل   
Ǌالتنبي Ƙوعبارا Ƙوالحركا ƘشاراǗكا Üقوة ǐنجازǗا  Ǐيساعد عل ǁوكل ذل Ü

 – رضي اŸ عنها –توضيƠ القول وإدراǁ المعنÜǏ وقد ذكرƘ السيدة عائشة 
 Ÿرسول ا ƚوسلم –أن حدي Ǌعلي Ÿا ǏلƮ – Ƙفقال Üهوماƽكان واضحا وم  :

 " Ÿم رسول اǚكان ك–Ÿا ǏلƮ  وسلم Ǌكل من –علي Ǌهمƽي ǚƮما فǚك 
 Ǌأبو داود ( ."يسمع ǉروا.( 
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خاتمـــــة
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  ةــخاتم  
   ƚعنها هذا البح Ưالتي تمخ Ɲوفي الختام أذكر أهم النتائ:  

 ƲهرƘ التداولية عند الǚƽسƽة اليونان كطريقة في التƽكيرÜ وهي اليوم دراسة            -
تهتم بالعǚقة القائمة بين المتلقين لتحقيƾ التواƮل عن طريƾ األفعال الكǚمية           

  .مƴ مراعاة كل شروط نجاحها 
-     Ǌل إليƮيلسوف   ما توƽأهمية " أوستين  " ال Ǌـة       لƽيƲكـون و Ƙفي اللسانيا

اللƺة هي التƛƋير في مستعمليها ولم يقتƮر أداƌها علǏ نقل األخبار أو وƽƮها             
: فحسƔ بل إذا نطƾ بها المتكلم ينجز فعǚ ولذلǁ ميز بين نوعين من األفعـال              

  .أفعال إخباريةÜ وأفعال أدائية 
بالƽعل الكǚميÜ وقضǏ سنواƘ طويلـة      " سيرل  "  األمريكي    اهتم الƽيلسوف  -

     ƴوض Ǐل إلƮتو Ǐحت ƚفي البح       ǉأستاذ ƘاƽنيƮجديدة خالف فيها ت ƘاƽنيƮت 
         ǉواتجـا Üǎالقـضو ǎإذا توفر المحتـو Ǚعل قوة إƽيكون لل Ǚ ƚبحي Üأوستين

 ƭǚخǗالمطابقة وشرط ا.  
- Ưرƺم هو الت الǚفي أفعال الك ǐنجازǗعل اƽمن ال ƴالمستم ǉزام المتكلم اتجا

               Ǌحقا ما تم التعبير عنǙ ǁالسلو ƾالمطابقة هو أن يطاب ǉأما اتجا Üداء عمل ماƋب
       ƾر ليطـابƽعل وهو السƽال ƾبد أن يتحق ǚف Üǁن أسافر معƋب Ƙن وعدƎف Üسابقا

  .لƲƽ الوعدÜ والمسƌول في ذلǁ هو المتكلم 
  ذا إلǏ قـول الرسـول   ويرتبط الƽعل اǗنجازǐ بمقƮد المتكلم ويƌول ه   

  » إنما األعمال بالنياƮ - :» ƘلǏ اŸ عليǊ وسلم –
هم النƲرياƘ في الدرƩ التداولي بحـƚ فيـǊ         أ يعد اǙستلزام الحوارǐ من      -

وقدم تƮورǉ لهذا الجانƔ واألسƩ المنهجيـة       " ƹرايƩ  " الƽيلسوف األمريكي   
  التي يقوم عليها فكان لǊ تƛƋيرǉ في تطور البحƚ التداولي 

الƽعل نجاƟ  اللسانياƘ التداولية وǙ يتحقƾ      من العوامل التي لها دور هام في         -
المتكلم والمستمƴ والقƮد والسياƾ والمقام والزمان      : اللƺوǐ إǙ بحضورها هي   

والمكان وكل الƲروف المحيطة بالƽعلÜ كما نجد للحجـاج وƲيƽـة إقناعيـة             
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 وجهة نƲر ماÜ أو دفعـǊ       يستهدف جمهور المستقبلين Ǘقناعهم برأǐ معينÜ أو      
  .لعمل شيء ما

 من خǚلها   ي تسبƾ النƭ أو تليǊ مباشرةÜ ويتحدد      والسياƾ هو تلǁ األجزاء الت    
  .المعنǏ المقƮود

-       Ɣالعوامل في با ǉالذكر والدعاء   " توفر هذ "    ƘاقتضÜ القدسية ƚمن األحادي
اليومية للƽردÜ  مجاǙ خƮبا لتطبيƾ اللسانياƘ التداولية لعǚقتها الوطيدة بالحياة         

  .فهي تمƛل جانبا هاما في سلوكǊ لتوجيهǊ إلǏ ما هو أفضل 
عمال أنجزƘ بـƋقوالÜ    أǙحƘƲ أن األفعال المنجزة في هذǉ األحاديƚ هي          -

الوعــد واألمــرÜ واǙســتجابة : تــضمنƘ قــوة إنجازيــةÜ ومــن أمƛلتهــا
 ƔيƹوالترÜكيدƋوالت ƚد كل حديƮومقا Ƙسياقا Ɣحس ǁوذل ÜƔو الترهي.  

بƘ عن قوة الƽعل اǗنجازƛƈ ǐار يقƮدها مرسل الخطاƔ ليحدƚ تƺييرا في            تتر
المشاعر واألفكارÜ وتمƛل كما رأينا في اǗقناƳ واǗرشاد والنـƠƮ والهدايـة            

الƽعل الناتƝ عن   " أوستين  " ير وƹيرهاÜ وهذا ما سماǉ      روالتعليم والتوجيǊ والتق  
  .عل وقول موƮول بالƽعلفالتداول تواƮل وتƽا.  Acte Perlocutoireالقول 

أعطƘ للƽعل قـوة إنجازيـة عاليـةÜ         هاتوفر اǗشارياƘ التداولية وتضافر    -
 دǙلتهـا   تحقƾ ت وǙ...كالتوكيد والشرط و النداء والحال والتحضيƯ و القسم         

  .اللƺوية إǙ في إطار فعل كǚمي 
 جاءƘ كل األƮناف التي أدرج ضمنها الƽعل اǗنجازǐ في هذǉ العينة مـن              -

وقد  Condition de Sincérité  Üاألحاديƚ القدسية مطابقة لشرط الƮراحة 
اƘ والوعدياƘ والبوحياƘ واألمرياÜƘ  فكلها Ʈـريحة        يرأينا ذلǁ في التقرير   

ة أحكامها من الحÜƃƾ وهذا يدعم مƮداقية       داƮ ƘادقةÜ مستم  ذƮادرة عن   ألنها  
ǐالقضو ǉعل ويجعل المتلقي يعتقد في محتواƽال.  

ألفعال اǗنجازية لتوفر القرائن الحالية المتمƛلة في العناƮر الخارجية          نجاƟ ا  -
            ǁذلـ Ǐال علـƛوم Üالمقال ƴوالتي تجعل المقام منسجما م Üƭفـي  : عن الن

: -ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم   –الحديƚ الخامƩ والعشرينÜ عندما قالƘ قريƫ للنبي        
        جبـل يـسمǏ   هي وجـود    Ü فالقرينة   "ادƳ لنا ربǁŇ أن يجعل لنا الƽƮا ذهبا       " 
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Ü وهو موجود في مكة المكرمةÜ وهناǁ رسول مبعوƚ لهداية النـاƩ            "الƽƮا" 
  ...وهكذا 

 سمة اǗيجاز في األفعال اǗنجازية الواردة في األحاديƚ القدسيةÜ وهي سمة            -
في –ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم     –تتƾƽ ومهمة التبليƸ والتعليم التي تكƽل بها الرسول         

  .Ǌ األميةÜ حيƚ جاءƘ تعاليمǊ للناƩ جديدة ومƛيرة مجتمƴ كانƘ تƺلƔ علي
-       ƘشاراǗرة اƛوك Üيل في القولƮƽالت    Ǌالتنبيـ Ƙم     وعبـاراǚوتكـرار الكـ

واستخدام أساليƔ التوكيد وهذا ǗيضاƟ المعنǏ وإبǊƹǚ إلǏ كافة الناÜƩ وكان           
    .إذا تكلم بكلمة أعادها ƛǚƛا ƛǗارة انتباǉ المتلقين وإدراǁ أهمية ما يقال

- Ńجůمعروفـة             األ ل Ʃها متداولة بـين النـاƲاƽأل ÜيحةƮنجازية بينة فǗفعال ا
      Üن الكريمƈووبعضها مستمد من القر         ƚمن وهـو يقـرأ أحاديـƌقد يشعر الم

والخـشوƳ  األذكار والدعاء أنǊ في عالم من الطهر واǗخƭǚ ملǉƌ الجـǚل            
ǉوحد Ÿ ل العبودية التامةǚƲ بسعة الحرية في Ǌفي Ʃيح.   

   )Ŷ )1مكŽرƤłكŽي ćƈونĈرłاƤكŷŻƺŽ :  قول اŸ تعالǏنا وحسب-
   )Ŷ )2مكŽ لŻبłجĈستŻي ĆƈونĈدعłم اŽكŽبĉł رŁاĆüقŻوŷŁ : وقال

                                                 
  .152 سورة البقرة ، اآلية - 1
  .60 سورة غافر ، اآلية - 2
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Ʋـة المصادر والمراجـقائم
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  Ʋــادر و المراجـالمص
  -ƫبرواية ورÜن الكريمƈالقرÜمو Üƴمام نافǗف عن ا ƴم للنشر والتوزي

Ü2003الجزائر.  
   المصادر  :ƈوال  

01  - ǐمحمد بن اسماعيل (  البخار Ÿأبو عبد ا ( Ü ǐالبخار ƠحيƮ Ü
لنشر و التوزيÜ ƴ ضبطǊ مƮطǏƽ ديƔ البƺا Ü دار الهدǎ للطباعة و ا

   .Ü1992) د ط(عين مليلة 
 الشيƣ عبد القادر عرفاƘ العشا حسونةÜ األحاديƚ القدسيةÜ دار -  02

ÜǏالطبعة األول Üƴكر للطباعة والنشر والتوزيƽ2001ال .  

   المراجƲ العربية  :ƙانيا  

اهƔ المعاƮرةÜ دار الوفاء لدنيا ذÜ نقد المإبراهيم مƮطǏƽ إبراهيم -  03
  .Ü2000 الطبعة األولÜǏاǗسكندريةاعة والنشرÜ الطب

04  - ǐستعارǙكير اƽالت Üوسعد سليمان حمودة ǉبرƮ أحمد حسن 
Üدار المعارف الجامعية Üيةƹǚالب ƘوالدراساÜسكندريةǙانية اƛالطبعة ال 

2000.  
05  -ÜƔالدعاء المستجا Üأحمد عبد الجواد  ÜالقاهرةÜمكتبة المجلد العربي 

  . )د Ƙ(Ü) د ط(

06  - Ü قافةƛدار الÜ ة العربيةƺائف التداولية في اللƲالو Ü أحمد المتوكل 
 Üالدار البيضاءǏالطبعة األول Ü1985.  

07  - Ƙديوان المطبوعا Üة والتطورƋالنش Ƙاللسانيا Üأحمد مومن 
 Üالجزائر Ü2002الجامعية.  

08  -  ǐدادƺالب)ǐول ) أبو بكر محمد بن سهل بن سراج النحوƮاألÜ
لنحوÜ تحقيƾ عبد الحسين الƽتليÜ مƌسسة الرسالة في ا

Ü ةƛالƛالطبعة الÜƘ1988بيرو .   
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تمام حسانÜ األƮولÜدراسة ابستمولوجية للƽكر اللƺوǐ عند  -  09
Üالقاهرة ÜƔعالم الكت ÜƔد ط(العر (Ü2000.  

  
 جميل عبد المجيدÜ البƹǚة واǙتƮالÜ دار ƹريƔ للطباعة والنشر -  10

   .Ü2000 الطبعة األولÜ ǏوالتوزيÜƴ القاهرة 
11  - Ʋمان عمرو بن بحر (  الجاحƛعبد ) أبو ع ƾتحقي Üالبيان والتبيين

السǚم محمد هارونÜ مكتبة الجاحƲ بمƮرÜ الجزء األولÜ الطبعة 
Ü1975الرابعة.   

12  -  Ǐاألعل Ʃالمجل Üƚن والحديƈلجنة القر Ǌأعدت Üالقدسية ƚاألحادي
  .)د Ƙ(Ü) د ط(Ʈر Üالقاهرة Üمللشƌون اǗسǚمية 

حسن محمد الكحǚنيÜ فلسƽة التقدمÜ دراسة في اتجاهاƘ التقدم  -  13
Üمكتبة مدبولي Üƣاعلة في التاريƽال ǎد ط(والقو(Ü2003.   

14  - ƾطار ƾتحقي Üاألربعون القدسية Üǐأبو الحسن نور الدين القار 
  )د Ƙ( Ü) د ط (Ü مليلةنالطنطاوǐ دار الهدǎ للطباعة والنشرÜ عي

15  - ǐالراز  )ǐيجاز في )فخر الدين محمد بن عمر الرازǗنهاية ا Ü
 ÜƘبيرو Üيينǚدار العلم للمÜأمين ƣشي ǐبكر ƾتحقي ÜعجازǗدراسة ا

 ÜǏ1985الطبعة األول.   
Ü البرهان في علوم القرƈنÜ )بدر الدين محمد بن عبد اŸ( الزركشي -  16

لطباعة والنشر والتوزيƴ تحقيƾ محمد أبو الƽضل إبراهيمÜ دار الƽكر ل
Ü ةƛالƛالطبعة الÜƘ1980بيرو   .   

17  - Üالعلمية Ɣدار الكتÜحيحةƮالقدسية ال ƚاألحادي ÜƘزكريا عميرا  
ÜǏالطبعة األول Üلبنان ÜƘ1997بيرو.   

18  - Ü ƘتجاهاǙاهيم و اƽالم Ü ƭة النƺعلم ل Üǐسعيد حسن بحير 
   .1Ü 1997الشركة المƮرية العالمية للنشر Üلونجمان Üط

Ü مƽتاƟ العلوم Ü مطبعة مƮطǏƽ )أبو يعقوƔ يوسف( السكاكي -  19
Ü Ǐالطبعة األول ÜرƮم Ü 1937البابي الحلبي.   
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20  - Ǌمان بن قنبر( سيبويƛأبو بشرعمرو بن ع( Ɵوشر ƾتحقي ÜƔالكتا Ü
عبد السǚم محمد هارونÜ دار الكتƔ العلمية Ü بيروÜƘلبنانÜ الطبعة 

Ü ةƛالƛ1988ال.   
 جǚل الدين السيوطيÜ اǗتقان في علوم القرƈن Ü المطبعة األزهرية -  21

Ü Ǐالطبعة األول Ü رƮ1979م.   

ـــــــــــÜمعترǁ األقران في إعجاز القرƈنÜحققǊ أحمد   22
Ü Ǐالطبعة األول ÜƘبيرو Üالعلمية Ɣدار الكت Üالدين Ʃ1988شم.   

23  - ƚالحدي Ɣدار الكتا Üمام الشافعيǗالطبعة  ديوان ا Üللطباعة والنشر
ÜǏ2002األول.  

شاهر الحسنÜ علم الدǙلة السيمانتيكية والبراجماتية في اللƺة  -  24
 ÜǏالطبعة األول Üاألردن Üƴكر للطباعة والنشر والتوزيƽدار ال Üالعربية

2001.   
  الجزائرƮÜÜالƠ بلعيدÜ النحو الوƲيƽيÜديوان المطبوعاƘ الجامعية -  25

   .Ü1994)د ط(
التطبيÜƾ دار و الƽقيÜ علم اللƺة النƮي بين النƲرية إبراهيم Ʈبحي -  26

ÜǏالطبعة األول Ü2000 قباء للطباعة والنشر.  
27  - Üفضل ƟǚƮ  Ɣة الخطاƹǚرية وبƮالشركة الم Üƭعلم الن

    .Ü1996 الطبعة األولÜǏجمانالعالمية للنشرÜ لون
الكǚمية بين فǚسƽة  طالƔ سيد هاشم الطبطبائيÜ نƲرية األفعال -  28

Ü Ƙجامعة الكوي ƘمنشوراÜƔيين العرƹǚرين والبƮة المعاƺ1994الل.  
 طǊ عبد الرحمنÜ تجديد المنهƝ في تقويم التراÜƚ المركز الƛقافي -  29

Üانيةƛالطبعة ال Üالدار البيضاء Üالعربي)Ƙ د(.  
Ü اللسان والميزان أو التكوƛر العقليÜ المركز ــــــــ -  30
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  األحاديث القدسية

  الƤكر و الدعاƅ: باب 
1- üالحديث األو: 

: ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم   – قال النبي    -رضي اƹ ŸنǊ  – عن أبي هريرة     -
» Ĉيقول   Žتعال Ÿا Ǐ :ćأŽن ĉا عƅنłد ŽƲ Ŏن łع ńبĉد ĉب ǐ łي وćأŽن łا مłعŃǊ ĉإ Žذ Žا ذŽكłرĉنŽفÜيĉƎńن Žذ Žكłـ ر ĉي ن
ĉف Žي نƅƽĉسĉǊ Žذ ÜŽكńرſتŃǊ ĉف  Žي نƅƽĉيس. łوĉإńن Žذ Žكłرĉن ĉي ف łي مĆǘ Žذ ŽكńرſتŃǊ ĉي ف łمĆǘ Žخ ńيņر ĉم ƅنŃهńم. 
łوĉإńن Žت ŽقŊرłƔ ĉإ ŽلŊي ĉش ńبŅر Žا تŽقŊرńبſƘ ĉإ ŽلńيĉǊ ĉذ łرŅاع łو Üاĉإńن Žت ŽقŊرłƔ ĉإ ŽلŊي ĉذ łرŅاع Žا تŽقŊرńبſƘ ĉإ Žـ ل ńيĉǊ 
łبŅاعÜا łوĉإńنćأ Žتĉانłي يńمĉي شćأŽتńيſتŃǊłه ńرłوŽلŹة « Ǌعلي ƾƽمت   

 :نياƙالحديث ال -2
ƮـلǏ اŸ   -قال رسول اŸ    :  قال -رضي اŸ عنǊ  – عن أبي هريرة     -

ـ   فĉ ونłوفſطſ يł ةŹكŽئǏŽǚĉ مł الŽعŸ ł تŽ  نŊ إĉ « -عليǊ وسلم  ůي الطŃرĉƾ łي ƅلŽـ ت ĉمŃسłون ćـ  أ ńهćل 
Űالذƅكĉر  ÜŽفĉƎŽذ łا وłجŃد Žوا قńوŅم łا يƅذſكŃرłون  Žت Ÿا Žادوان łه Ýſلŋم ĉوا إŽـ  ل łح Ǐłاجĉتſكńـ   م Žق Ü ćال : 
ŽفłيŃحůƽŽونŃهńم ĉب ćƋńجĉنłحĉتĉهńم ĉإ Žل Ŋالس Ǐłمĉا ŋء الدƅنłا  ي.Žقćال : ŽفłيńسćƋſلŃهńم łر ŋبŃهńم łع Ŋز łو łجŮل łـ  و Ńهłو 
ćأńعŽلŃم ĉم ƅنŃهńم łم Ü łـ ا ي ſقĈول ĉـ  ع łبĉـ   اد Žق Þ ǐćال :Žـ ت ſقĈـ : ول ŃيłسŎبŃحŽونłǁ łو ŃيŽكŎبŃـ ر Žونłǁ          
łوłيńحŃمŃدŽونłǁ łو ŃيłمŎجŃدłوłǁن. Žقćال :ŽفłيſقĈول:łهċل łر ćأńوĉن  Žق Þ يćال :Žفłيſقſولłون :ŽǙ ÜŸوا  łا  م
łرćأńوłǁ. Žقćال :ŽفłيſقĈول :ŽكńيŽف Žل ńو łر ćأńوĉن  Žق Þ يćال : łيſقſولłون :Žلńو łرćأńوłǁ Žك ſان ćـ وا أ ŽشŊد 
Žلłǁ ĉع łبłادŹة łو ÜćأŽشŊد Žل łǁ Žت ńمĉجłيد łو ÜاćأƅكŽƛłر Žل łǁ Žت ńسĉبŅايح.Žقćال :łيſقĈول :Žفłـ  م łا يńسćƋſلĉون  Þ ي
Žقćال :łيńسćƋſلŽونłǁ łالج ŮنŽة. Žقćال :łوłهċل łر ćأńوłه  Žق Þ اćال :łيſقſولłون ŽǙ  łـ   و łي Ÿا łا رĊĉƔ  ـ łا  م
łرćأńوłا  ه.Žقćال Žف łيſقĈول :ŽفŽكńيŽف Žل ńو ćأ ŮنŃهńم łر ćأńوłه  Žق Þ اćال :łيſقŃوłلون :Žلńو ćأ Ůـ ن Ńهńم łر ćأńـ و łا ه
Žكſان ćوا أŽشŊد łع Žلńيłه ĉا حńرŅƮ łو ÜاćأŽشŊد Žل łه Žا طŽلŅب łو ÜاćأńعŽƲłم ĉفي łه łا رƅƹ ـ łبŹـ  .ة Žقćال :Žـ ف ĉمŊم 
łيŽتłعŊوſذłون  Žق Þ ćال :łيſقſولłون ĉم łن Ůالن ĉار Žق Üćال :łيſقĈول łو łهċل łر ćأńوłه  Žق Þ اćال : Žفłيſقولłون 
ŽǙ łو  łي Ÿا łا رŎƔ łم  łا رćأńوłهÜا Žق ćال łي ſقĈول :ŽفŽكńيŽف Žل ńو łر ćأńوłه  Žق Þ اćال :łيſـ ق ſولłـ  ون Žل ńو 
łرćأńوłه Žا كſان ćوا أŽشŊد ĉم ƅنłه ĉا فłرŅار łا وćأŽشŊد Žل łه łا مŽخŽافŹة. Žقćال :ŽفłيſقĈول :ŽفĈƋ ـ ƅشĉهŃدſكńم ćـ  أ Űي ن
ŽƹŽƽńرſƘ Žل Ńهńم Žق ćال :łيſقĈول łم Žلņǁ ĉم łن łالم ŽǚĉئŽكĉة :ĉفĉيهńم ſف Žǚņن Žل ńيłƩ ĉمƅنŃهńم ĉإ Ůـ ن łـ  م łا جłاء 
ĉلłحłاجĉةŽق Üćال :ŃهŃمŃالج ŽلłسŃاءŽǙ łي ƅشŽقłج ǏĉلŃيسŃهŃم «ǐالبخار ǉروا   
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 :لثاƙالحديث ال -3
 – ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم      – عن النبي    – رضي اŸ عنǊ     –عن أبي هريرة      
اƹ Üير تمامŹƛǚƛ    Ü »اجņ  دł خĉĉ يłهĉ فƈ Žنĉرń القſ مĈƋŎا بĉ يهłفĉ أċرłقƅ يł مń لŽ ةłƮ ǏŽǚŹ لłƮ Ů نń مł «: قال
Žفĉقćيل ĉألب  Ńي هłرńيłرŽة:  ĉإ  Ůن Žا نſكŃون łو łرłاء ĉǗا łمĉام . ŽفŽقćال: ĉا ƅقłرċأ ĉبłه ĉا ف Žـ ي ن ƅƽĉسłǁ   ـ Žف Ü ĉƎŰي ن
łسĉمńعſƘ łر Ńسćول   Ÿوسلم      – ا Ǌعلي Ÿا ǏلƮ – łي ſقĈول : » Žق ćال  Žت Ÿا łعŽال  Ǐ :ŽقŊسńمſƘ 

ŊƮالŽǚŽة łب ńيĉن łي و łب ńيłن łع ńبĉد ĉن ǐńƮŽƽńيĉن łو Üĉلłعńبĉد łم ǐ łا سćƋćل .ŽفĉƎŽذ Žا قćال łالع ńبŃد " :łالحńمŃد  Ÿ 
łرŎƔ łالع Žالĉمłين " Žقćال  Žت Ÿا łعŽال łح Ǐłمłدĉن łي عńبĉد łو ÜǐĉإŽذ Žا قćال " :Ŋالرńحłم Ŋن الرĉيم  ح "Žقćال 

 Žت ŸاłعŽالǏ :ćأƅƛŽن łع ǏŽلŊي łع ńبĉد łو ÜǐĉإŽذ Žا قćال " :łمĉالŃǁ łي ńوĉم Ŏالد ĉين " Žقćال :łمŊجłدĉن łي عńبĉد Üǐ
łوŽقćال łم ŊرŹة Žف ÜŊوłƯ ĉإ ŽلŊي łع ńبĉد  ǐ– Žف ĉƎŽذ Žا قćال " :ĉإŊيłǁا Žن ńعŃبŃد łو ĉإŊيłǁا Žن ńسŽتĉعŃـ  "  ين Žقćال : 
łهŽذ łا بńيĉن łي وłبńيłن łع ńبĉد łو Üǐĉلłعńبĉد łم ǐ łا سćƋćل Žف ÜĉƎŽذ Žا قćال ":ĉاńهĉدŽن  ŎƮا الـłرŽـ  اط Ńالم ńسŽتĉقłيم Ü
ĉƮłرŽاط ĉالذ łين ćأ ƅنłعńمŽƘ łع Žلńيĉهńم Žƹ ńيĉر łالم ƅƺŃضĉƔو łع Žلńيĉهńم łو ŽǙ ال Ŋضĉالłـ   "ين Žق Üćـ : ال łهŽا ذ
ĉلłعńبĉدłو ǐĉ łلعńبĉدłم ǐłا سćƋćمسلم . » ل ǉروا  
4- Ʋالحديث الراب: 

  - Ʃعن ابن عبا– Ǌعن Ÿقال –رضي ا :»łب ńيŽنłمĉا جńبĉرĈيلŽق ĉاعņدĉع ƅنłدŮالن ĉي ب
ـ Ü فŃǊ Žسłأċ رłƴ łفŽرÜ ł فĉǊ  Žقĉوń فŽ نńا مĉ يضŅقĉ نłƴ Žمĉ سŸ– ł عليǊ وسلم     ƮلǏ ا  – Žقćـ  «: ال łه Žا ذ
łب ĉم ņƔاłن Ŋالس łمĉاء ſف ĉتłƠ łالي ńوłم Žل Üńم Ńي ƅƽŽتńƠ Žق  ĉإ ůط łالي ŮǙńوćłم Žف Žنłزćل ĉم ƅنŃǊ łم Žل Žف ņǁŽقćال :łهŽذ łـ ا م Žلņǁ 
ŽتŽنŊزćل ĉإ Žل ćاأل ǏńرĉƯ Žل Üńم łي ƅنĉزċل Žق  ĉإ ůطŮǙ łالي ńوłم Žف ÜłسŮلłم łو Žقćال :ćأńبĉشńر ĉب ſنłورńيĉن Ĉأ ĉوتŽيتŃهłم Žا لńم 
ŃيċƌŽتŃهłم Žا نĉبōي Žق ńبŽلłǁ Žف Üĉاتłحſة ĉالك ŽتĉƔا łو ÜŽخłوĉاتŃيم Ńس łورĉة łالب Žقłر Žل Üةńن Žت ƅقłرćأ ĉب łحńرĆف ĉم ƅنŃـ ه łا م
ĉإŮǙĈأ ńعĉطŽيتŃǊ «   مسلم ǉروا  .  
5- Ƨالحديث الخام: 

 – ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم      – عن النبي    –ي اŸ عنǊ    رض–عن أبي هريرة    -  
ـ  ĈǖمńيÜ أć تĉادłبłعĉ لƅƷ ĉرÜŽƽŊ تŽ مƈ łدł نłابńيł : ولĈقǏſ يł الŽعł اŸ تŽ  إنĉ Ŋ «: قال   łƮ ńدłرłǁ ĉƹ  ـ Źن ÜǏ
łوćأŃسŊدŽف ƅقłرłǁłو ÜĉإŮǙŽت ƅƽłعċلłم ċǖſƘłي łدńيłǁſش ƅƺĄŽǚłو ÜŽلńمćأ ŃسŊدŽف ƅقłرłǁ    « ǐالترمذ ǉروا  
 :ديث السادƧالح -6

 مłوń يƈłنĉرń القĉƔſاحłƮĉ لĉالĈقŽيŃ« :  قال – رضي اŸ عنǊ –عن أبي هريرة -  
ĉالقłيłامĉة :ĉاƅقłرńǉłو ńارŽقńǊŽف ÜĉƎŊنłم ƅنĉزŽلłǁĉع ƅنłدĉخƈ ĉرłيƈ ĆةŽت ƅقłرĈƌłأحمد »  ا ه ǉروا  
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7-  Ʋالحديث الساب: 
 –Ÿ  قال رسـول ا   :  قال   –رضي اŸ عنǊ    –عن عبد اŸ بن مسعود      -  

ـ  أłƴ ćمĉ  سł  يĉحńوłالƅ اŸ بĉ  مłلŮكŽا تŽ ذŽ إƮ- :» ĉلǏ اŸ عليǊ وسلم      ńهĈل  Ŋالـس łمĉاء ĉل  Ŋلـسłمĉاء 
łƮƅلłƮŽلŹة Žك łجŎر Ŏالس ƅلĉسŽلĉة  łع  Žل ŊƮال ǏŽƽ Žف ÜاŃيńƮłعſقłون Žف ÜŽǚ łي łزſالłون Žك Žذĉلłǁ łح Ůـ  ت łي ǏċƋĉتĉيهńم 
ĉجńبĉرĈيل łح ÜŮت ĉإ ǏŽذ łا جłاءŃهńم Žف ÜŊزłƳ łع ńن ſق ſلĉوبĉهńم. Žقćال :Žفłيſقſولłون :łي ĉا جńبĉرĈيل łم ÜŽـ  اذ Žا قćال 
łرŋبłǁŽف Þ łيſقĈول :łالحƃƾŽف Ü łيſقſولłون :łالحŮƾłالح Ü Ůƾ « أبو داود ǉروا        
8-  ǅامƙالحديث ال: 

-     ǐعن أبي سعيد الخذر–     Ǌعن Ÿقال   – رضي ا  :Žخłرج    Ǐمعاوية علـ 
łح  ĉلقة في المسجĉد ćفقال  :łم ćا أńجŽلłسſكńم  Žف Þ Žقſواال :łجŽلńسŽـ  ن Žا نƅذſكŃر   Ÿـ .  ا Žقćـ  : ال łم Ÿƈ ا
ćأńجŽلłسſكńم ĉإ ŮǙ Žذ łǁا  Žق Þ ſواال :łو łم Ÿا ćا أńجŽلłسŽن ĉا إŮǙ Žذ łǁا . Žقćال : ćأłم ĉا إŰن Žي لńم ćـ  أ ńسŽتńحĉلƅƽſكńم 
ſتńهłمŹة Žل ſكńم  łو Ü łم Žا كłان ćأ łحņد ĉب łمƅنĉزŽلĉت ĉي مńن łر Ńسĉول   Ÿا –   ǏلƮ     وسلم Ǌعلي Ÿا– Ĉأ ńمĉل 
łعƅنŃǊ łح ĉدŹƛي ĉا مŰن łي و ĉإ Ŋن łر Ńسćول   Ÿوسلم      – ا Ǌعلي Ÿا ǏلƮ – Žخ łرłج łع Žل łح ǏƅلŽقĉة ĉم ńن 
ćأńƮłحĉابĉǊ. Žف Žقćال » łم  ćا أńجŽلłسſكńم  Žف Þ Žقſال łوا جŽلńسŽن Žا نƅذſكŃر  łو Ÿا ŽنńحŃمŃدŃǉ łع Žـ  ل łم Ǐ  ـ łا هłدŽا ان
ĉلĉǘńسŽǚĉم łو ÜłمŊن ĉب ĉǊ łع ŽلńيŽا  ن .Žقćال " :ƈ łم Ÿ ćا أńجŽلłسſكńم ĉإ ŮǙ Žذ łǁا " Žقſواال :łو łم Ÿا ćا أńجŽلłسŽا ن
ĉإŮǙ Žذ łǁا Žق Üćال " ćأłم ĉا إŰن Žي لńم Žا ńسŽتńحĉلƅƽſكńم ſت ńهłمŹة Žل ſكńم łو ÜŽلĉكŮنŃǊ ćأ Žتĉان ĉي جńبĉرĈيل Žف ćƋƅخłبłرĉن ćي أŊن 

łع ŸاŊزłو łجŮلŃي łبĉاهĉي بſكńمłالم ŽǚĉئŽكŽمسلم   » ة ǉروا  
9-  Ʋالحديث التاس: 

  -      ǐعن  أبي سعيد الخدر–     Ǌعن Ÿقال – رضي ا  :      Ÿقـال رسـول ا– 
ـ  «: -  وجلĊ  عزŇ -يقول الرƮ- - ŋƔلǏ اŸ عليǊ وسلم      łم ńـ  ن Žش ŽƺŽلŃǊ  ـ ſالق ńرŃنƈ 

łوĉذƅكĉر łع ǐńن łم ńسćƋŽلĉت ćي أńعŽطńيſتŃǊ ćأ ƅفłضćل łا   مĈأńعĉط Ŋي السĉائĉلłين łو ÜŽفńضĈل Žك ŽǚŃم  łع Ÿـ  ا Žل Ǐ
łسĉائĉرŽالك ŽǚĉمŽك Žƽńضĉلłع Ÿا ŽلŽخ ǏƅلĉقĉǊ    « ǐالترمذ ǉروا  

 :الحديث العاشر -10
  -   Ʃعن أن–     Ǌعن Ÿوسلم   – عن النبي    – رضي ا Ǌعلي Ÿا ǏلƮ–  قـال  :  

»łي ſقĈولŽت Ÿا ŽعالǏ:ćأƅخĉرŃجĉوا مłنŮالن ĉارłمÜńنŽذ Žكłرĉنłي يńوŅمćأÜاńوŽخ Žافĉنĉي فłي مŽقĆام  «  
                                                       ǐالترمذ ǉروا  
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 :الحديث الحادǎ عشر -11
 ƮلǏ اŸ عليـǊ     – أن رسول اŸ     – رضي اŸ عنǊ     –عن أبي هريرة      
ـ بń يſƚ łيńا حł يłنƅ الدŋ اءĉمǏł السŊ لŽ إĉ ةĆلŽيń لŽ لǏĊć كſ الŽعłتŽ وłǁ łارłبłا تŽ بŋنŽ رł لĈزŊنŽتŽ يł «:  قال –وسلم Žق Ǐ

ſƛſلſƚ Ůالل ńيĉل ĉخǓا ĉر Žف łيſقĈول :łمńن łي ńدŃعĉون Žي فćƋńسŽتĉجńƔ Žل ŃǊ łم Üńن łي ńسćƋſلĉن Žي فĈƋńعĉط ĉǊـ  يـ łم Üńن 
łيńسŽتƅƺĉƽŃرĉنŽي فćƋƅƹĉƽŃرŽل ŃǊ «  Ǌعلي ƾƽمت  

 :الحديث الƙاني عشر -12
ƮلǏ اŸ عليǊ   –قال رسول اŸ    :  قال –رضي اŸ عنǊ  –عن أبي هريرة      
ـ امņمłإÜĉ وłرńطǏƅƽĉ يŃتŮ حł مŃائÜĉ الŊƮ مńهŃتſوłعń دł دŋرł تŽǙ  ſ ةŽƛ ŽǚŽƛŻ «: وسلم łع ĉاłو Üدلłـ د ńعłوſة 
łالمƅƲſل łي ÜومńرŽفŃعłه  Žف Ÿا اńوŽƾ Žƺال łمĉام łو ÜłيƅƽŽتŃƠ Žل łه ćا أńبłوłƔا Ŋالس łمłاوĉƘا  Žف Ü łيſقĈول Ŋالر ŋƔ 
łعĊłزłو łجĊćل :łوĉعŊزĉتćي ألƅنŃƮłرŮنłǁłو Žلńوłب ńعłدĉمسلم  » ين ح ǉروا  

 :الحديث الƙالث عشر -13
      Ňعن أبي ذر–     Ǌعن Ÿو سـلم        – عن النبي    – رضي ا Ǌعلي Ÿا ǏلƮ – 

  Ǌعم رب Ǌيروي :» Žق ćال ńاب łن łدƈ łم ĉإ Ůنłǁ łم  łا دłعńوŽتĉن łي و łر łجńوŽتĉن Žƹ يŽƽńرſƘ Žل łǁ łع Žل Ǐ
łام Žكłان ĉف łǁي  ńاب Ü łن łدƈ łم ĉإ ńن Žت ƅلŽقĉن ĉي بſقłرĉƔا ćاأل ńرĉƯ Žخ Žطłاي Žا لĉĉقſيتłǁ ĉب ſقłرĉابłه łا مƅƺĉƽłرŹة 
łبńعłد ćأ ńن ŽǙ  ſت ƅشĉرłǁ ĉب  Žي شńيĄئ ńاب Üاłن łدƈ łم ĉإ Ůنłǁ ĉإ ńن ſت ƅذĉنńƔ łح Ůت łي Ǐńـ ب ſلŽƸ Žذ ƅـ ن Ńبłǁ łـ  ع Žنłان 

Ŋالسłمĉاءſƛ ÜŊمŽت ńسŽتƅƺĉƽŃرĉنćأ ÜيƅƹĉƽŃرŽل łǁłو ŽǙĈأ łبĉأحمد  »  ي ال ǉروا.  
 :الحديث الرابƲ عشر -14

 ƮلǏ – ذſيبĉالنŮ وłلąجŃ رłاءłجł:  قال – رضي اŸ عنǊ –لǁ عن أنƩ بن ما
ا مŊلÜŽ فŽيĉǊا فĉركŹاŽبłا مŃبŅيŎا طŽيرĉƛŅا كŽدŅمń حĉŸ łدŃمń الحł«:  فقالćةŽǚĉي الŊƮ فĉ–اŸ عليǊ وسلم

ŽقłضŮالن Ǐĉبŋوسلم – ي Ǌعلي Ÿا ǏلƮ –ŊƮالŽǚŽةŽق ćال : ćأŋيſكńمŽالق ĉائĈلŽك ŽذŽا وكŽا ذŽق Þćال 
ĉرćƋŽف ł1(م(Žالق ńوŃم ÜćالŽق : ąلŃجłر ćالŽقŽف Ćارłرĉم ŽƚŽǚŽƛ اłهłادłعćƋŽف :ćأŽنſا قƅلſتłهłو Üاłمćا أłرńدſƘĉب łا ه
ĉإŮǙŽالخ ńيŽف ÜرŽقćالŮالن ĉبŋوسلم – ي Ǌعلي Ÿا ǏلƮ –Žل Žقńدĉا ńبŽتłدłرłهĉا اƅƛŽنłا عŽشłرłم ŽلŹكŽف Üاłا م
łدłرŽوا كńيŽف łيƅكſتŃبŽونłهłا حŮتłس ǏćƋſلłوا رŊبŃهŃمłع Ċłزłو łجĊćلŽف ÜŽقćال :ĈأƅكſتŃبłوهŽا كłمŽا قćالłع ńبĉد ǐ«  

łأحمدر ǉوا  
  
  

                                                 
 .أنهم ارتكبوا محظورا سكتوا و ذلك لظنهم :  أرم القوم - 1
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  :الحديث الخامƧ عشر  -15
 اŸ نŊ إŽǙĉ أć«:  أنǊ قال– رضي اŸ عنǊ –عن عبد اŸ بن مسعود    
łيńضłحŃǁĉإ Žلłر ǏŃجŽلńيĉنłر ÜŃجąلŽق łامĉف Žي لńيŽلĆةłب ĉارłدĆةĉم ńنĉف łرĉاشĉǊłو ĉلłحĉاĉفłو Ǌĉد ŽƛĉاĉرĉǉŽف ÜŽتłوŊضćƋ 
ſƛŊمŽق łامĉإ ŽلŊƮال ǏŽǚĉةŽف ÜłيſقĈول Ÿا –Ňعز Ċوجل  –ĉل łمŽǚĉئŽكĉتĉǊłم łا حłمćلłع ĉńبĉدłه ǐŽذłا عŽل Ǐ
łمłƮ اŽنłƴŽف Þ łيſقſولłون :łرŊبŽنłا رłجłاءłم ĉا عƅنłدłǁłو ÜŽشŽƽŽقŹةĉم Ŋمĉا عƅنłدłǁŽف ÜłيſقĈول :ŽفĉƎŰنŽي قńد 
ćأńعŽطńيſتŃǊłم łا رłجłا  وćأŊمƅنſتŃǊĉم Ŋمłا يŽخſالطبراني»   ... اف ǉروا    

 :الحديث السادƧ عشر -16
 ƮـلǏ اŸ عليـǊ   – أن رسول اŸ  – رضي اŸ عنǊ     –عن أبي هريرة        
ـ  عŽƛ Žǚſƚ Ń امł نŽ وłا هŃ ذŽ إĉ مńكſدĉحł أĉƩ ćأċ رł ةĉيłافǏĉ قŽ لŽ عł انŃطŽيń الشƃ دŃقſعń يł «:  قال –وسلم   ŽقĆد .

łيńضĉرŃƔ łع Žل łم ǏŽكĉان ſك Ůل Ńع ƅقłدĆة łع ÜŽلńيłǁ Žل ńيąل Žط ĉوąيل Žف ńارſقńد Žف ĉƎńن ĉـ  ا ńسŽتńيŽقŽƲ  ـ Žف ŽذŽكłر  Ÿا 
ĉاƅنłحŮلƅƘ Ńع ƅقłدŹة .ŽفĉƎńن Žت łوŊضćƋ ĉا ƅنłحŮلƅƘ Ńع ƅقłد Žة فĉƎńن łƮ Ůل ĉا ǏƅنłحŮلƅƘ Ńع ƅقłد Žف ÜةćƋ ـ ńƮłبłƠ  ـ Žن ĉشŹا يط
ŽطŎيłƔŮالن ƅƽĉƩÜłو ĉإŮǙćأ ńƮłبłƠŽخ ĉبŽƚيŮالن ƅƽĉƩŽك ńسŽǚ ن«   Ǌعلي ƾƽمت  
  :الحديث السابƲ عشر  -17

 لĊć جł وłزĊł اŸ عŽƾłلŽا خŽمŊ لŽ«:  قال – رضي اŸ عنǊ –عن سلمان الƽارسي   
łدƈŃمĉǊعلي Ŋالس ŃمǚŽق ćال :łوĉاحłدŻةĉل łو ÜيłوĉاحłدŻةŽل łǁłو ÜłوĉاحłدŻةłب ńيĉنłي وłبńيŽنłǁŽف ÜćƋŊمŮا الĉي ت
ĉيلŽت ÜńعŃبŃدĉنłي وŽǙ ſتƅشĉرŃǁĉب Žي شńيĄئłو ÜاćأŊامŮال ĉتŽي لłǁŽف Üłمłا عĉمƅلŽƘĉم ńنŽش ńيĆءłج łزńيſتłǁĉب ĉǊ Ü
łوćأŽنćا أƅƹĉƽŃرłو ÜćأŽنŽƹ اſƽņورłر ĉحņيمłو ćأ ŊمŮا الĉتłي بńيĉنłي وłبńيŽنłǁĉم Üƅنłǁłالم ńسćƋŽلſةłو ŋالدłعŃاء Ü 
łوłعŽلĉǗا Ŋيłجłابſةłو łالع ŽطŃمام أحمد    » اءǗا ǉروا  

 :الحديث الƙامǅ عشر  -18
       ǁبن مال Ʃعن أن–     Ǌعن Ÿقال – رضي ا  :    Ÿقال رسول ا–   Ÿا ǏلƮ 

Ǐ اÜŸ  لŽ عſƘ łلƅكŮوł اŸ تŽ  مĉسń بĉǊ – ĉتĉيń بł نń مĉ جłرłا خŽ ذŽ إĉ - يعني – الć قŽ نń مł « -عليǊ وسلم 
ŽǙ łحńوćلłو ŽǙ ſقŊوŽةĉإ ŮǙĉا بŃي ÜŸŽقĈالŽل ŃǊſك ĉƽŽƘيłو ŃوĉقŽƘيłو ŽنŽتŊحłع ǏƅنŃǊŮالش ńيŽطŃان «   

                                                            ǐالترمذ ǉروا 

 :الحديث التاسƲ عشر  -19
 ƮـلǏ اŸ عليـǊ      – أن رسول اŸ     – رضي اŸ عنǊ     –عن أبي هريرة      
ـ  ĉƫرń العĉƘ łحń تŽ نń مĉ ةĆمłلǏĉ كŽ لŽ عłǁ łلůدŃأŽǙ ćأć– الć قŽ وń أłǁ ćمŃلŰعł أŽǙ Ĉ أć «:  قال –وسلم   ĉم Üńن 
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Žكƅنĉز łالج Ůنĉة  Žت Þ ſقĈول :ŽǙ łح ńوćل łو ŽǙ ſق ŊوŽة ĉإ ŮǙ ĉب  Žف ÜŸاłيſقĈول  łع Ÿا Ċłز łو łجĊل :ćأńسŽلłم łـ ع ńبĉد ǐ
łوńاسŽتńسŽلłالحاكم »     م ǉروا  

20-  ǅالحديث العشرو: 
 Ŋرداء و أبي عن أبي الدŽذŇعنهما – ر Ÿرضي ا – Ÿعن رسول ا – Ÿا ǏلƮ 

 ارĉهł النŮلĉوŊ أćنńي مĉ لńƴĉكŽرń اĉمƈ łدłنł ابń«:  قال – عن اŸ عزŇ وجلĊ –عليǊ وسلم 
ćأńرłبłƴłر ŽكłعĆƘاćأ ƅكĉƽłǁĉخƈ łرŃǉ «ǐالترمذ ǉروا     

21- ǅالحديث الواحد و العشرو: 
 أن رسـول    -ي اŸ عنǊ  رض–Ü عن أبيǊ     عن عبد اŸ بن أبي طلحة        -    

  Ÿوسلم   –ا Ǌعلي Ÿا ǏلƮ- łج łاء Žذ ŽƘا łي ńوĆم łو  ĉال ńبſش Ńر يłر  łفي و ǎńجĉهĉǊ Žف ſقƅـ ل Žان :ĉـ إ Ůا ن
ŽلŽنłر ĉالب ǎƅشłر  łفي و ńجĉهłǁ  Žفق Þ ćال :» ĉإ ŮنŃǊ ćأ Žتĉان łي مŽلņǁ Žف ÜŽقŽلا :łي Ńا مłـ ح Ŋمńد ĉإ ÜĄŊن łـ  ر Ŋبłǁ 
łيſقĈول :ćأłم Ńا يńرĉضłǁي ćأ ńن ŽǙ  Ńي łƮŰل łي عŽلńيłǁ ćأ łحņد ĉم ńن Ĉأ Ŋمĉتłǁ ĉإ ŮǙ łƮ ŮلńيſƘ łع ŽلńيĉǊ  ـ łع ƅشŅر Üا
łوŽǙŃي łسŰلłم عŽلńيłǁĉإ ŮǙłس ŮلńمſƘłع ŽلńيĉǊłع ƅشŅأحمد»ا ر ǉروا  

22-  ǅاني والعشروƙالحديث ال: 
   -     Ʃعنهما  –وعن ابن عبا Ÿرضي ا–     Ǐتعال Ǌفي قول  :  ŷŻƺŻتŻـ ل Ŭق ŁدƆ Ǎłم 
ĈمŃǅŁر ōبĈǈŻك ĈلŁمąĈƖاŻƺ ŻتŁابŁع ŻلŃيĈǈŶ   
 » Žقćال :ćأńǐ łر ĊĉƔ :ćأŽلńم Žت ƅخſلƅقĉن ĉي بłيĉدłǁ  Žق Þ ćال :łبŽل  Ǐ.Žقćال : ćأńǐ łر ĊĉƔ ćأ Žلńم Žت ƅنſƽƅƣ ĉف Ŋي ĉم ńن 
Ńرĉوحłǁ  Žق Þ ćال : łبŽل Žق Ǐćال ćأ ńǐ łر ŎƔ ćأ Žلńم ſت ńسĉكŰن łي جŮنŽتłǁ  Žق Þ ćال :łبŽل Žق ÜǏćال :ćأńǐ łر ĊŎƔćأÜŽلńم 
Žتńسĉبƅƾ łر ńحłمŽتłǁ ćŽƹ łضłبłǁ  Žق Þ ćال :łبŽلǏ. Žقćال :ćأłرćأńيŽƘ ĉإ ńن ſت ńبſƘ łو ćأłƮƅلłحƅƘĈÜ ćأ łرĉاجĉع ćي أƅنŽƘ 
ĉإŽلłالج ǏŮنŽق Þ ةćال :łبŽل Ǐ«  ǐالبخار ǉروا 

23-  ǅالث والعشروƙالحديث ال: 
عن عبد اŸ بن كنانة بن عباƩ بن مرداƩ السŇلمي Ü أنƋƃباǉ أخبرǉ عـن                 

نƃي إĉ: يłƔجĈƋĉةÜ فŽ فŽرł عł ةŽيłشĉ عĉǊ łتĉمŊا ألĈ عł دƮ – łلǏ اŸ عليǊ وسلم      – يŊبĉ النŮ نŊ أć «بيǊ  أ
Žقńد Žƹ ŽƽńرſƘ Žل Ńهńم łم  Žا خŽǚ ŮƲال ĉالŃم Žف ÜĉƎŰن ſخƈ يſذ ĉل ƅلłمƅƲſلĉوم ĉم ƅنŃǊ Žق Üćال : ćأńǐ łر ĊŎƔ Ü ĉإńن ĉش ċئŽƘ 
ćأńعŽطńيŽƘ łالم ƅƲſلłوم ĉم łن łالج Ůنĉة łو ÜŽƹŽƽńرŽƘ ĉل ŮƲلĉالĉم Žف ÜŽلńم Ńي łجńƔ  ـ łع ĉشłيŹة  Žف Ü Žـ ل Ŋم ćـ ا أ ńƮłبłƠ 
ĉبƅالŃمńزłدĉلŽƽĉة ćأ Üłعłاد ŋالد łعłاء Žف ĈƋĉجłƔي ĉإ Žل łم Ǐ łا سććƋćل Žق Üćال :Žفłضĉحłǁ łر ŃسĈول   Ÿا –   ǏـلƮ 

ـ ي أć بÜćƋĉ بĉ رłمłعŃ وł رĆكƅو بł بŃ أŃǊ ć لŽ الćقÜŽ فŽ مłسŊبł تŽ الć قŽ وńأć –اŸ عليǊ وسلم     ƅنŽƘ łو Ĉـ أ Ŏم ĉإÜ ي Ŋن
łهĉذĉǉ ŮłلسłاعŻة łم  ſا كƅنŽƘ Žت ńضłحŃǁ ĉف łيه Žف Üاłم Ůا الĉذǐ ćأ ććńضłحŽك   Þ ǁ- ćأ ńضłحłǁ   ـ ĉس Ÿا Ůنłǁ – 
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Žقćال :ĉإ łع ŊنŃدŊو  ĉإ Ÿا ńبĉلłƩي Žل  łا عŊمĉلłم ćأ   łع Ÿا ŊنĊłز łو łجĊćل Žق ńد ċńاس ŽتłجłƔا Ńـ  د łعĉائ łي و Žƹ  ـ Žƽłر 
ĈألŊمĉت ćأ ÜيŽخŽذ ůالت łرłƔا łو łجłعćل łي ńحſƛŃǉو łع Žل łر ǏċأĉسĉǊłو ÜłيńدŃعĉو بłالوńيĉلłو ůƛالŃبĉوŽف ÜرćƋńضłحŽكĉي ن
łمłا رćأńيſƘĉم ńنłج łزĉعĉǊ « ابن ماجة ǉروا    

24- ǅوالعشرو Ʋالحديث الراب: 
 عن النبي ƮلǏ اŸ عليǊ وسـلم فيمـا          – رضي اŸ عنǊ     –عن أبي ذر      

ي سǏƅƽĉ نŽ لŽ عł مłلƅ الſƘ ůƲمńرŊي حł نǐŰ إĉ ادĉبłا عĉ يł « :روǎ عن اŸ تبارǁ وتعالǏ أنǊ قال      
łوłجłعƅلſتŃǊ łب ńيŽنſكŃم Ńم łحŊرŅم Žف ÜاŽǚ Žت ŮƲŽالŃم łوا ي ĉا عłبĉاد ſك Üǐůـ ل ſكńـ  م łض Ŭال ĉإ ŮǙ  ـ łم ńن łه łدńـ ي ſتŃǊ Ü
ŽفńاسŽتńهŃدĉون ćي أńهĉدſكńم łي  ĉا عłبĉاد ſك ÜǐůلſكŃم łج ĉائņƴ ĉإ ŮǙ łم ńن ćأ ƅطłعńمſتŃǊ Žف ÜńاسŽتƅطĉعŃمĉون Ĉي أƅطĉعŃمſكŃم Ü
łا  يĉعłبĉاد ſك ǐůلſكŃم łع Ćار ĉإ ŮǙ łم ńن Žك łسńوſتŃǊÜ ŽفńاسŽتƅكŃسĉون ćي أƅكŃسſكŃـ   .م łي   ĉـ ا ع łبĉاد ĉإ ÜǐŮـ ن ſكŃم 
ſتƅخĉطĈئłون ĉب Ůاللńيĉل łو Ůالنłهĉار łو ćأŽن ćا أƅƹĉƽŃر ůالذ ſنłƔو łج ĉمŅيع Žف ÜاńاسŽتƅƺĉƽŃرĉون ćي أƅƹĉƽŃر Žـ  ل ſكŃـ  م łي Ü ا
ĉعłبĉاد Žل Üǐńو ćأ Ŋن ćأ ŊوŽلſكńم łو ĉخƈłرſكńم łو ĉإƅنłسſكńم łو ĉجŮنſكńم Žك ſان łوا عŽل ćأ ǏƅتŽق Žق ǏƅلĉƔ łر ŃجĆل łو ĉـ ا Ćد ح
ĉمƅنąſكńم łم Üا łزłاد Žذ ĉلłǁ ĉف  Ńي مƅلĉك Žي شńيĄئ łا ي ĉا عłبĉاد Žل ǐńو ćأ Ŋن ćأ ŊوŽـ ل ſكńم[ łـ  و ĉخƈłرſكńم łو ĉـ إ ƅنłسſكńم 
łوĉجŮنſكńم Žك Üſان łوا عŽل ćأ Ǐƅفłجĉر Žق ƅلĉƔ łر ŃجĆل łو ĉاحĆد łم Ü Žا نŽقłƭ ćŽذ ĉلłǁ ĉم ńن Ńم ƅلĉـ  ك Žي شńيĄـ  ئ łي Üا ا
ĉعłبĉاد Žل Üǐńو ćأ Ŋن ćأ ŊوŽلſكńم łو ĉخƈłرſكńم łو ĉإƅنłسſكńم łو ĉجŮنſكńم Žق Ńام ĉوا ف łƮ يĉعĆي łد وĉاحĆـ  د Žف łسćƋſلĉون Üي
ŽفćƋńعŽطńيſƘ ſك Ůل ĉإ ƅنłسĆان łم ńسćƋŽلŽتŃǊ łم Ü Žا نŽقłƭ Žذ ĉلłǁ ĉم Ŋم ĉا عƅنĉد ĉإ ǐŮǙ Žك łم łا يƅنſقŃƭ łالم ĉخſيط ĉإ Žا ذ
Ĉأńدĉخćل łالب ńحłر.łي ĉا عłبĉاد ĉإ ÜǐŮنłم ĉا هłي ćأ ńعłمſالſكŃم Ĉأ ńحĉƮłيه Žا لſكńم ſƛ ÜŊم Ĉأ ĉوفſيكŃم ĉإ Ŋـ ي łاه Žف Üـ ا łمńن 
łوłجłدŽخ ńيŅرŽا فƅلłيńحłمĉدłو Ÿا łمńنłو łدجŽƹ ńيłرŽذ ĉلłǁŽف Žǚłي ſلłومŊنĉإ ŮǙŽن ƅƽłسŃǊ  «     

  رواǉ مسلم                                      
 :لحديث الخامƧ والعشروǅ ا -25

      Ʃعنهما     –عن ابن عبا Ÿللنبي    :  قال – رضي ا ƫقري Ƙقال–  Ÿا ǏلƮ
ƮـلǏ  – الćقǁ !Ž   بćĉ نŃمċƌĉنſاÜ وł بŅهłا ذŽƽ Žا الŊƮ نŽ لŽ لċعłجń يł نń أłǁ ćبŋا رł نŽ لŃƳ ŽدńأĈ: -عليǊ وسلم 

 نŊإĉ : الćقŽ فŽ يلĈرĉبń جĉ اŃǉتÜćƋŽ فŽ عاŽدłفŽ: قال. مĉńعłنŽ:  قالوا » Þ   ونłلſعƅƽłتŽ وł «: اŸ عليǊ وسلم  
łرŊبłǁ łي ƅقłرĈأ łع Žلńيłǁ Ŋالس Žǚłم łو ÜłيſقĈول Žل łǁ:» ĉإ ńن ĉش ċئŽƘ ćأ ńƮłبłƠ Žل Ńهńم ŊƮال Žƽ Žا ذłهŅب Žف Üاłمńن Žك Žƽłر 
łبńعłد Žذ ĉلłǁ ĉم ƅنŃهńم łع ŮذńبſتŃǊ łع ŽذŅاب ŽǙ ا Ĉأ łعŰذŃبŃǊ ćأ łحŅد ĉا مłن łالع Žالĉمłين łو Üĉإńن ĉش ċئŽƘ Žف Žـ ت ńحſƘ Žـ  ل Ńهńم 
łبłƔاŮالت ńوłبĉةłو Ŋالرńحłمĉة «Žق ćال :»łب ċلłب ŃƔاŮالت ńوłبĉةłو Ŋالرńحłمĉأحمد » ة ǉروا    
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26-  ǅوالعشرو Ƨالحديث الساد: 

ƮلǏ اŸ عليǊ   –سمعƘ النبي   : قال  –رضي اŸ عنǊ    –عن أبي هريرة    -  
 بـſƘ نċŽذƅ أĊĉƔ ćرł : الćقŽا فŽ بŅنƅ ذſƘ ŽبńنŽذƅ أć الćا قŽ مłبŊرŃا وł بŅنƅ ذŽ اłƮłƔا أć دŅبń عł نŊ إĉ «:  قال   -وسلم
ŽذƅنŅب łا وŃرŊبłم Žا قćال :ćأłƮńبſƘ Žف ƅƹاĉƽńرŃǉ ćŽف Žقćال łر ŋبŃǊ :ćأłعĉلłم łع ńبĉد ćأ ǐŊن Žل ŃǊ łر Ōب łا يƅƺ ـ ĉƽŃر  ƃالـذ  Ɣن
łوłيċƋſخſذ ĉب ĉǊ Žƹ ÜŽƽńرſƘ ĉل łعńبĉد ſƛ ǐŊم łم ŽكŽƚ łم  Žا شłاء  ſƛ Ÿا Ŋم ćأ łƮłƔا Žذ ƅنŅب ćا أńو ćأ ƅذŽنłƔ Žذ ƅنŅب Žا فŽقćال :
łرĊĉƔ ćأ ƅذŽنńبſƘ ćأ ńو ćأ łƮńبſƘ Žخƈ łر Žف ƅƹاĉƽńرŃǉ Žف Žقćال :ćأłعĉلłم łع ńبĉد ćأ ǐŊن Žل ŃǊ łر  łي Œباƅƺ ـ ĉƽŃر  Ůالـذ ƅنłƔ 
łوłيċƋſخſذ ĉب ĉǊ  Žƹ Ü ŽƽńرſƘ ĉل łعńبĉد ſƛ ǐŊم łم ŽكŽƚ łم  Žا شłاء  ſƛ Ÿا Ňم ćأ ƅذŽنłƔ Žذ ƅنŅاب łو ÜŃرŊبłم Žا قćال: ćأłƮŽا Ɣ
ŽذƅنŅب Žا فŽقćال :łرĊĉƔ ćأ łƮńبſƘ ćأ ńو Žق ćال :ćأƅذŽنńبſƘ Žخƈ łر Žف ƅƹاĉƽńرŃǉ ĉل  Žي فŽقćال : ćأłعĉلłم łع ńبĉد ćأ ǐŊن Žل ŃǊ 
łرŌبłا يƅƺĉƽŃرŮالذ ƅنłƔłو ÜłيċƋſخſذĉب ĉǊŽƹ ŽƽĈńرĉل ƘłعńبĉدŽƛ ǐŽǚŹƛŽا فƅلłيńعłمċلłا م Žشłاء « Ǌعلي ƾƽمت .   
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  ƭــملخ  
ـ        منƲـور   مـن األحاديƚ القدسية   : " تتضمن هذǉ المذكرة الموسومة ب

Ü دراسة Ǘحدǎ النƲريـاƘ فـي       "اء أنموذجا   عوالد اللسانياƘ التداوليةÜ الذكر  
Ü وكيƽية تطبيقها علǏ األحاديƚ القدسـيةÜ       "التداولية  " اللسانياƘ الحديƛة وهي    

   ǚƮف ÝولƮة فƛǚƛ Ƙل  فاحتوƮوف ÜǐرƲنين تطبيقي ي نÜ     مقدمـة Ǐضافة إلǗبا
  .ومدخل وخاتمة وملحƾ تضمن باƔ الذكر والدعاء 

تناولƘ في الƮƽل األول نشƋة التداولية وأƮولها الƽلسƽيةÜ وذكرƘ أبرز            
بيرÜƩ وجيمÜƩ ومـوريÜƩ وأوسـتين      : منƲريها من فǚسƽة ولƺويينÝ مƛل    

 ÜƩرايƹو ...وسيرل و Üƣأن    أال Ǐإل Ƙيـف       شرƲفيها هـو تو ƚالبح Ƴموضو
معنǏ اللƺوǐ في اǙستعمال الƽعليÜ حيƚ تهتم بالعǚقة بين المرسل والمرسل           ال

إليǊ  وتƛƋير الخطاƔ في المتلقين ومدǎ تƽاعلهم معƛ ÜǊم ذكرƘ أهم المƽـاهيم              
التداولية كاǗشاراÜƘ واǙفتراƯ المسبƾ واǙستلزام الحوارÜǐ وأفعال الكـǚم         

  .الحجاجÜ وأشرƘ إلǏ بعƯ المǚمƠ التداولية في التراƚ العربي و
             ƾالقدسية وف ƚبدراسة تحليلية لعينة من األحادي Ƙاني فقمƛل الƮƽأما ال

التƮنيƽاƘ الخمسة التي قدمها سيرل للƽعل اللƺوǐ حسƔ قوتǊ المتضمنة فـي            
Ƙ باعتبار  التقريرياƘ والوعدياƘ واألمرياƘ واǗيقاعياƘ والبوحيا    : الƽعل وهي 

Ơعلمي واض Ɲمنه Ǐقائمة عل ƘاƽنيƮالت ǉهذ.  
      ƚالƛل الƮƽفأما ال  Ƙركز  Ǌالوارد فـي       في ǐنجازǗعل اƽدراسة ال Ǐعل

  .األحاديƚ القدسية ألهميتǊ في اللسانياƘ التداوليةÜ فهو لبŇها حسƔ رأǐ أوستين
       ǊƮائƮأهم خ Ƙم ذكرƛ       Üكالتوكيد والشرط ÜƘمن إشارا Ǌوما يدعم قوت
الÜƣ وبينƹ ƘرضǊ الذǐ يهدف إلǏ تحقيƾ نتائƝ        ...ارÜ والنداءÜ والقسم    والتكر

 .عملية هذا ما ترمي إليǊ النƲرية التداولية 



 Résumé 
  
 Cette thèse s'intitulée «ELAHADITHS–
ELKOUDOUSSI du point de vue de linguistique 
pragmatique – Dhikr et Douaa MODELE– » La Présente 
étude se compose de trois chapitre ; un théorique ,deux 
pratique, en plus de l'introduction une préface, la conclusion , 
et de l'annexe contenant la partie de «DHIKR et DOUAA»  
 Le premier chapitre est consacré a l'aspect théorique et 
spécialement aux définitions de la linguistique  pragmatique 
et fondements philosophique, et j'ai évoque un nombre de 
chercheurs, tel : PIERCE, JAMES ,MORIS ,AUSTIN, 
SEARLE , GRICE….l’objet de cette étude c'est la fonction 
du sens dans l’usage et elle s'intéresse à la relation entre le 
locuteur et l'auditeur et l'influence du discours sur ces 
récepteurs , et leurs réactions. 
 Et j'ai souligné les plus importants concepts de la 
pragmatique, comme les déictiques, et le présupposition et 
l'implication conversationnelle, et les actes de parole ainsi 
que l'argumentation et j'ai souligné les caractéristiques de la 
pragmatique dans l'héritage Arabe. 
Le deuxième chapitre j'ai choisie pour L'analyse un nombre 
de HADITHS KOUDOUSSI, et je me suis appuyé sur les 
cinq modèles de SEARLE de l'acte linguistique à travers sa 
force illocutionnaire, car il est appuyé sur une théorie 
scientifique claire. 
 Le troisième chapitre est consacré au coté pratique de 
l'étude de l'acte illocutionnaire dans les HADITHS 
KOUDOUSSI, et sa valeur dans la linguistique pragmatique, 
qui peut être considérée comme sa règle essentielle suivant la 
vue d'AUSTIN. 
 Enfin j'ai cerner ses principes caractéristiques qui 
consolide sa force; déictiques, affirmation, condition, 
répétition, l'appel et le serment…et j'ai présentés son objectif 
, qui est le but de la théorie pragmatique . 
 
 
 
 




